
Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 27/1-18 – afholdt på Bryghuset. 

Til stede var: 

Michael Svendsen. 

John Friis 

Jane Gram Hansen 

Helle Kristensen 

Jan Thomsen 

Peter Norskov Kristensen 

Jens Erik Poulsen 

 

Dagsorden: 
1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde. 

2. Orientering fra formanden. 

3. Orientering fra GM. 

4. Drøftelser af informationer m.v. fra udvalgene.  

5. Evt. andre relevante emner.  

6. Eventuelt. 

 

 Ad 1 – godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde. 

Godkendt.  
 
Ad 2 – orientering fra formanden. 
Formanden bød velkommen og orienterede om, at samarbejde med Bjaavann Golfklubb, Norge, fortsætter, 
idet begge klubber er interesseret i det fortsatte samarbejde, og der skal derfor aftales nærmere om 
gensidige greenfees m.v. Da vi også ønsker at undersøge, om en evt. aftale med et færgeselskab kan 
implementeres i forbindelse med en fælles turnering, kan den del af aftalen først iværksættes i 2019. 
   
Ad 3 – orientering fra GM. 
Økonomi: 
John Friis gennemgik årsregnskabet, og det viser et underskud på 208.407 kr., hvilket stort set er identisk 
med de seneste beregninger i prognosen, som tidligere har været omtalt i referater fra bestyrelsesmøderne.  
Fra nogle af regnskabets ”nøgletal” kan det kort oplyses følgende:  
 
Samlede indtægter er på 5.360 tkr., hvilket er 110 tkr. under budgettet.  
Samlede udgifter er på 4.136 tkr., hvilket er 59 tkr. over budgettet.  
Renteudgifter er på 440 tkr., hvilket er 5 tkr. under budgettet. 
Afskrivninger er på 993 tkr., hvilket er 1 tkr. under budgettet.  
Greenfee-indtægterne er på 682 tkr., hvilket er 2 tkr. over budgettet. 
På kassekreditten er der trukket 3.794 tkr., hvilket er 392 tkr. mere end på samme tidspunkt sidste år. 
På den langfristede gæld er der afdraget 979 tkr. 
Samlet set er den langfristede gæld og kassekreditten nedbragt med godt 587 tkr.  
 
Årsregnskabet vil – som sædvanligt - snarest blive fremlagt i Klubhuset – og gennemgået i detaljer på 
Generalforsamlingen den 27/2-18.   
 
John Friis gennemgik efterfølgende det udarbejdede budget for 2018, og her budgetteres der med et 
underskud i størrelsesordenen 93 tkr. Det er ud fra de parametre, vi har i øjeblikket, men meget kan ændre 
sig i løbet af året. Budgettet vil ligeledes blive gennemgået i detaljer på generalforsamlingen. 
Budgettet er godkendt af bestyrelsen.   
 
Dog kan der oplyses følgende om investeringer, der er påbegyndt, og som vil blive afskrevet i årene fremover 
og som tidligere er belyst i referater: 

 Ny hjemmeside –  er næsten færdig og præsenteres på Generalforsamlingen - 27 tkr. 



 Brugt roughklipper – 75 tkr. – bogført på regnskabet 2017 men afskrives fra og med 2018. 
 

Desuden kan der oplyses følgende fra ”ønskelisten investeringer” i ca.-priser. Kan kun iværksættes med 
bestyrelsens godkendelse i løbet af 2018. 

 Ny baneguide – kan bl.a. installeres på mobiltelefonen - 28 tkr. 
 Vognport/overdækning til golfbiler – 30 tkr. (Der arbejdes på sponsorer og egenbetaling) 
 Renovering af belysning i bagrum – 27 tkr.  
 Forbedring af vintertræningsfaciliteterne – 65 tkr. 
 Ny ovn til Golf Cafeen – 25- 30 tkr. medfinansieres af Golf Cafeen 
 Renovering/nyindkøb af maskiner 
 Forbedringer af banen 
 Renovering af klubhuset.  

 
Orienteringssager: 
Medlemsstatus: 
Pr. 31/12-16 var der 1.056 medlemmer i klubben. Pr. 31/12-17 var der 985 – altså en tilbagegang på 71. Det 
er stort set samme tal som ved sidste bestyrelsesmøde.  
 
DGU Repræsentantskabsmøde: 
DGU,s Repræsentantskabsmøde afholde den 16-17/3-2018 på Hotel Comwell, Korsør.  
Peter Norskov og Jan Thomsen deltager som repræsentanter for Hjørring Golfklub. 
Helle Kristensen deltager som medlem af hovedbestyrelsen DGU.  
 
Foredrag: 
Henrik Knudsen holder foredrag om bl.a. Europa-turen i klubhuset den 20/3-18. 
Der vil evt. blive arrangeret fællesspisning – nærmere følger på hjemmesiden.  
 
Tyveri: 
Klubben har været udsat for tyveri af en minigraver fra Greenkeepergården. Tyveriet er anmeldt til vores 
forsikring, som dækker skaden.  
 
Vandbassin ved SYD 4: 
Som tidligere omtalt er der i forbindelse med en udstykning ved Golfparken besluttet, at der skal anlægges 
et regnvandsbassin i doglegget sydøst for SYD 4. Det får meget minimal betydning for golfspillet. I samme 
forbindelse vil der blive drænet i det sydøstlige hjørne af banen (svinget), hvor der ofte er fugtigt. Desuden 
skal hele højre side af SYD4 (det nuværende rough) udlægges til erstatningsnatur (for søen). 
Dette er uden beregning for Golfklubben.  
 
Tilskud: 
Klubben har modtaget tilskud fra Hjørring Kommune, nemlig 
kr. 3.000 fra Talent-elitetræning 2018, og 
kr. 9.900 fra Udviklingspuljen 2017,  
….. alt øremærket til træningsfaciliteterne.  
 
Golfring Nordjylland: 
Der er kommet forespørgsel omkring udvidelse af denne. Efter en drøftelse formulerer og sender John et 
svar på dette.  
 
Beslutningssager: 
Banen – opfølgning af banerapport m.v. 
Bestyrelsen har efter godkendelsen af banerapporten foranlediget udarbejdelse af en baneplan for 2018. Da 
der er tale om nogle større ændringer, som også er afhængig af frivillige ressourcer, er det besluttet, at emnet 
vil blive behandlet som et forslag fra bestyrelsen på Generalforsamlingen den 27/2-18.  
Bestyrelsesansvarlig er John Friis.  
 
Der henvises til nedennævnte kopierede referat fra sidste bestyrelsesmøde:  



Banen – opfølgning på DGU,s banerapport. 
Som oplyst i sidste referat fra bestyrelsesmødet den 26/10 er der gennemført diverse aktiviteter på banen,  
bl.a. har Jane, Jan og Peter foretaget en gennemgang af banen og efterfølgende er der lavet en gennemgang 
med en banekonsulent fra DGU.   
På baggrund af dette og andre input fra bl.a. ”Golfspilleren i Centrum” har John udfærdiget et digert værk af 
en endelig banerapport på 58 sider, som er gennemgået med Ray, baneudvalget, Alvah samt DGU,s 
banekonsulent, og bestyrelsen har godkendt rapporten som et arbejdsredskab. 
 
Som sagt er rapporten et digert værk, og det vil tage flere år at få udført alt det arbejde, som er ønskeligt for 
at gøre banen bedre/så god som muligt, bl.a. nedlæggelse af nogle bunkeres, renovering af tee-steder mv.  
Det er derfor nødvendigt, at der foretages en prioritering for at få de forskellige arbejder udført i den 
rækkefølge, som er mest hensigtsmæssig.  
Bestyrelsen er derfor enige om, at der foretages følgende prioritering m.h.t. rækkefølgende af det arbejde, 
der skal udføres. Nogle kan evt. udføres samtidig. 
 

1. Nedlæggelse af bunkers 
2. Stier på flade strækninger ændres fra grusstier til græsstier 
3. Tee-steder renoveres. 

 
Ad 1: Vi har over 100 bunkeres på de 4 sløjfer, og nogle af dem er ikke mere aktuelle p.g.a bevoksning m.v. 
Desuden kan andre undværes, idet de mere er til irritation end til glæde for golfspillet. Dette arbejde vil blive 
udført i samarbejde med en repræsentant fra DGU, idet banen som helhed naturligvis ikke må blive ødelagt 
af dette tiltag. Dette arbejde vil give en større besparelse for greenkeeperne, idet det er hurtigere at køre hen 
over en nedlagt bunker med en plæneklipper, end det er at vedligeholde den. 
 
Ad 2: En del af de såkaldte flade stier på de forskellige sløjfer, er belagt med grus. Disse stier ændres til 
græsstier, idet det også her er hurtigere at slå græsset end at vedligeholde grusstier.  
 
Ad 3: Flere af Tee-stederne er ujævne, hvilket har medført, at der ofte klages over dem. Årsagen kan være, at 
jorden på Tee-stederne nogle steder ”sætter sig”, hvorved der opstår fordybninger. Hvis det er blevet 
repareret ved at der er fyldt jord på, kan dette med tiden forværre ujævnhederne. Arbejdet er noget 
kompliceret, og den ansvarlige for udførslen af dette arbejde skal derfor være Ray.  
*************************************************************************************** 
   
Generalforsamling 27/2-18:  
Indkaldelse til Generalforsamlingen vil blive offentliggjort i dagspressen.  
Bestyrelsens skriftlige beretning blev godkendt.  
Bestyrelsen vil som ovenfor nævnt fremlægge forslag om ”Baneplan 2018”.  
Valg til bestyrelse: 
Afgår: Jens Erik Poulsen (genopstiller ikke) 
Bestyrelsen foreslår Nils Hedegaard som nyt bestyrelsesmedlem.  
 
Ad 4 – drøftelse af informationer m.v. fra udvalgene: 
Intet at bemærke.  
 
Ad 5 – evt. andre relevante emner. 
Intet at bemærke. 
 
Ad 6 – eventuelt.  
Intet. 
 
 

Jens Erik Poulsen, sekretær. 
 
 


