
Referat af Bestyrelsesmøde
Tirsdag, den 13. marts kl. 19.00
Afholdt i klubhuset

Til stede:
Michael Svendsen
John Friis
Peter Norskov
Helle Kristensen
Jane Gram Hansen
Jan Thomsen
Niels Hedegaard

Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.
2. Orientering fra formanden.
3. Orientering fra GM.
4. Drøftelse af informationer m.v. fra udvalgene.
5. Evt. andre relevante emner.
6. Eventuelt.

Inden den udsendte dagsorden foregik der konstituering af bestyrelsen
Bestyrelsen konstituerede sig med:
Michael Svendsen som formand
John Friis som næstformand
Peter Norskov som kasserer og sekretær

Ad 1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde den 27. januar 2018
Der var ingen bemærkninger til referatet.

Ad 2. Orientering fra formanden
Michael  bød indledningsvis  Niels  velkommen i  bestyrelsen  og udtrykte  tilfredshed  med
forløbet  af  Generalforsamlingen  herunder  det  store  fremmøde.  Ligeledes  den  gode
spørgelyst og debatten især omkring banen. Referat er lagt på hjemmesiden.

Ad 3. Orientering fra GM
Økonomi:
John meddelte,

• at 1. kvartalsregnskab pr. 31. marts 2018 udarbejdes medio april,
• at 1. kontingentopkrævning er udsendt dd.,
• orienterede om at kassekreditten ved udgangen af februar er godt 250 tkr. højere 

end sidste år,
• at den langfristede gæld er nedbringes med knap 250 tkr. i 1. kvartal 2018,
• at renteswappens dagsværdi er -510 tkr. med udgangen af kvartalet
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Medlems status:

Der mangler opdatering af MGP’ere fra 2017. Foregår op til den 31. marts.

Orienteringssager:
Yderligere aktivering af damespillere i klubben
Helle orienterede om, at hun havde inviteret 36 damer til nystartet 9-hullers klub. De 
inviterede har ikke umiddelbart tilknytning til andre klubber i klubben. Det har også et 
ønske om at lette overgangen for begynderne, der har været drivkraften.

Greenkeeperne
John oplyste, at greenkeeperne (Ray) er ved at udarbejde plejeplaner for 2018. Der 
undersøges et par alternativer til 2017-planen hvor der blev klippet fairway 3 gange om 
ugen på faste dage, til en kontinuerlig klipning ugen igennem.

Golfring Nordjylland
Der er møde i samarbejdet på torsdag, den 15. marts.
Her diskuteres bl.a.:

• principper for optagelse af evt. nye klubber,
• fælles indkøb af brændstofer,
• samarbejde/profilering via Ældre Sags golf og Diabetesgolf

SGN møde den 12. marts 2018
Peter orienterede fra mødet, hvor Morten Backhausen, DGU fortalte om Silkeborg Ry
Golfklubs to alternativforslag til  ændringer af reglerne for feemedlemmer. DGU kan gå
ikke  ind  for  forslagene  og  har  derfor  udarbejdet  ændringsforslag.  Forslagene  er  til
behandling på DGUs repræsentantskabsmøde i den kommende weekend (16.-17. marts).
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SNG regnskab 2017 blev godkendt og kontingent 2018 fastsat til kr. 1.000 pr. klub.
Aftalen om ½ greenfee klubberne imellem, blev konfirmeret.
Der var genvalg til hele styregruppen (2 personer).
I 2018 afholdes Regionsmesterskabet i Aars Golfklub, den 5. aug. 2018.

Afslutningsvis  drøftedes  emner  (persondataforordningen  og  bestyrelsesansvar)  for
kommende temamøder.

Hjørring Erhvervsnetværk & SponsorNet
Der er intromøde i netværket fredag den 16. marts. Der forventes ca. 40 interesserede til 
mødet.

Vejsyn Vinstrupvej
Der foreligger en vejsynskendelse. HGK skal vedligeholde asfaltdelen og en mindre stykke 
grusvej i alt 275 m fra Vidstrupvej.

Beslutningssager:
Forretningsorden bestyrelsen
Bestyrelsens forretningsorden har været gældende siden 2012. John har udarbejdet forslag
til mindre opdatering. Bestyrelsen besluttede, at den opdaterede forretningsorden benyttes
fremadrettet.

Fordeling af ansvar i relation til udvalg & opgaver
Bestyrelsen vedtog denne fordeling af udvalg og opgaver blandt bestyrelsesmedlemmerne:
Udvalg & opgaver              Ansvarlig  
Bane John & Jane
Hus Nils
Junior Helle
Elite Jane
Turnering Jan, Jane & John
Begynder Jan
Frivillige kommunikation Opgaverne deles – efter Jens Eriks udtræden - mellem bane- og 

husudvalget
Hjemmeside & Facebook John
Baneservice John (& Fritz)
Golfspilleren i Centrum Jane
Golfring Nordjylland John (& Rie)
Øvrigt:
Handicap Jens Kvorning & Else Plichta
Regionsgolf Else Plichta 

DGU repræsentantskabsmøde
Bestyrelsen skal forholde sig til
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1) Indkomne forslag fra Silkeborg/Ry Golfklub vedr. medlemskaber inkl. DGU’s 
ændringsforslag.
HGK bakker op om DGU’s ændringsforslag.

2) Kontingent til DGU. DGU foreslår stigning på 3 kr. pr medlem.
HGK kan ikke støtte en kontingentstigning med henvisning til DGU’s formue.

Jan Thomsen og Peter Norskov deltager i Repræsentantskabsmødet.

Møde med Hjørring Kommune. 
Michael orientererede om drøftelserne, som også blev nævnt på generalforsamlingen, 
mellem kommunen og HGK. Der arbejdes videre med dette.

Ad 4. Drøftelse af informationer fra udvalgene
Bane
John oplyste, at sæsonstarten er planlagt til 24. marts. Klimaet kan dog ændret på den 
beslutning.

Hus
Der er planlagt vedligeholdelsesinitiativer på bygningerne den 24. marts. Jane foreslog, at 
vi skulle prioritere hovedadgangen til klubhuset gennem porten. Det vil være 
hensigtsmæssigt, hvis nogle af ruderne mod gården bliver blændet for indkig med hvidt 
folio der tillader at der kan ses ud inde fra lokalerne. Peter forslog, at folien blev påtrykt 
passende golfmotiver.

Elite
Jane oplyste, at eliten startede sæsonen den 25. februar. Der mødte 17 personer op. 
Budgetbesparelserne har man forholdt sig til og nedlægger Message Cup, samt indfører 
fremadrettet fast beløb til forplejning ved deltagelse i turneringskampe.

Junior
Helle har deltaget i møde med juniorudvalget. Budgettet er stramt, da juniorerne ikke har 
udsigt til indtjening ved uddeling af fyers i år. Helle oplyste om legepladsprojektet, at det 
blev påbegyndt i forgangne weekend. Der er fere arbejdsweekender i sigte. Helle har brug 
for bistand til at skrælle græstørv af på et mindre areal samt en portion god fis
Helle tager kontakt til Ray for at høre om mulighederne for begge dele.

Begynder
Intet

Turnering
Intet

Ad 5. Evt andre relevante emner
Intet
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Ad 6. Evt
Intet

14.03.2018
Peter Norskov
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