
Referat af Bestyrelsesmøde
Onsdag, den 18. april 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 ved formanden.
3. Orientering ved daglig leder.
4. Orienteringssager fra alle, herunder orientering fra diverse udvalg.
5. Beslutningssager som skal være på den udsendte dagsorden.
6. Eventuelt.

Ad 1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde den 13. marts 2018
Der var ingen bemærkninger til referatet.

Ad 2. Orientering ved formanden
Michael bød velkommen. Han udtrykte glæde over, at vejrliget med den gode varme endelig
har sat gang i væksten på anlægget og skudt sæsonen i gang. 

Ad 3. Orientering ved daglig leder
John orienterede om, 

• at kvartalsregnskabet pr. 31. marts 2018 viser en mindre negativ afvigelse i forhold 
til budgettet og sidste års første kvartalsregnskab. Lidt færre indtægter fra 
kontingent og sponsorer. Men også samlet set lidt besparelser på udgiftssiden.

• at det kolde vejr har sat sit præg på greenfeeindtægterne. Vi er i første kvartal knap 
10 tkr. efter budget og sidste år. I samarbejde med Hotel Skaga er der udviklet et 
tilbud, som er distribueret til ca. 15 norske golfklubber. 

• at der på partner/sponsor området er der kommet 3 nye sponsorer til, mens 3 er 
ophørt, og der mangler afklaring med 3 sponsorer. Der arbejdes med fere øvrige i 
den kommnede tid. Dertil kommer, at indtægter fra Hjørring Erhvervsnetværk snart 
faktureres, medens udgifter (SponsorNet og morgenmad kommer løbende resten af 
året).

• at trækket på kassekreditten er på 460 tkr større end samme tidspunkt sidste år.
• at den langfristede gæld er nedbragt knap 250 tkr i løbet af kvartalet
• at der er investeret 26 tkr i ny hjemmeside incl. drift i 2018



• at renteswappens dagsværdi er - 484 tkr. med udgangen af kvartalet

Medlemsudvikling 1. kvartal

Den sene sæsonstart afspejler sig sikkert også i antal tilmeldinger til MGP. Der er følgende 
aktiviteter i gang for at rekruttere fere medlemmer:

• Åbent hus den 18 & 21 april – understøttet af annoncer i VP, hjemmeside samt 
opslag (boosted) på facebook – se senere.

• Ældre Sags golf som starter den 19. april
• Golf for Herregårdsparken den 22. april
• Golf og diabetes planlagt til den 1. maj

Ad 4 Orienteringssager fra alle, herunder orientering fra diverse udvalg

Golfring Nordjylland – v/John
Der arbejdes på at etablere fælles indkøb af Diesel/Benzin. Det er ikke i mål endnu.

SGN – v John
Himmerland Golfklub er ikke længere en del af SGN. Så der kan ikke spilles til ½ greenfee. 



Tilbud Norge – v John
Da de norske golfklubber stort set alle er lukket har HGK med Skaga Hotel lavet et tilbud 
for april, som er mailet til ca. 15 norske golfklubber i nærheden af færgehavne med 
forbindelse til Hirtshals. 

Hjørring Erhvervsnetværk & SponsorNet  - v/John
Dette er blevet en realitet. Der er 19 tilmeldte og første møde blev afholdt den 6. april, 
hvor der var 5 gæster mødt op. Næste møde fredag, den 4. maj.
Se mere her: https://hjoerringgolf.dk/sponsorer/hjorring-erhvervsnetvaerk

Baneudvalg – v/John & Jane
Gennemført arbejdslørdag den 14. april med god deltagelse, stemning og godt resultat.
Der er lavet en status efter Sæsonstart (herunder Projekt bunker), samt afstemt en ny 
plejeplan, som vi vil afprøve og evaluere – den korte udgave er:

Oplæg til 2018
Der vil blive klippet efter nedenstående plan. Resultatet evalueres når det har kørt efter 
planen i minimum 4 uger.

Ændringerne er:
• Der klippes green af 1 mand pr. dag som til gengæld kommer til at bruge hele dagen
• Der klippes fairway af 1 mand pr. dag på alle ugens 5 dage. Ideen er starter fx på 

Nord og fortsætte på næste sløjfe på dag 1, gå videre fra hvor man kom til dag 1 og 
fortsætte over på 3 og 4 sløjfe, således der klippes fairway kontinuerligt ugen 
igennem

• Teesteder klippes 3 gange om ugen mod 2 i 2017

Baneudvalget har ”pålagt” alle klubbens udvalg incl. bestyrelsen til at nedlægge hver sin 
bunker. 

Husudvalg – v/Nils
Syddør i klubhuset trænger til udskiftning. Der indhentes tilbud.
Der arbejdes med vedligeholdelsen af de uasfalterede dele af P-arealerne samt ny 
afgrænsning af p-pladserne. Telefonpælene forsvinder over tid.
Belysningsarmaturerne i bagrum skiftes til LED-armaturer.

Juniorudvalg – v/Helle
Der har været besøg fra Bjåvann. HGK vandt pokalen.

https://hjoerringgolf.dk/sponsorer/hjorring-erhvervsnetvaerk


Legepladsen er under færdiggørelse af frivillige. Der mangler udlægning af fis. Skoleklasse
fra Tornby Skole besøger legepladsen den 8. maj, der sørges for god pressedækning. Helle 
arbejder på at Morten Backhausen, DGU formand kommer for at indvie pladsen.

Eliteudvalg – v/Jane
Intet at berette. Turneringsstart weekenden 5.-6. maj

Turneringsudvalg – v/Jan, Jane & John
Vigene tilmelding til turneringer (tal 2017 i parentes) – Sæsonstart og Berendsen sikkert til 
dels pga. fytning af dato:

• Sæsonstart: 52 (70)
• Berendsen - stadig åben: 52 (90)
• Åben damedag - stadig åben: 58 (44)
• Bryghuset Vendia parturnering - stadig åben: 18 (38)

Begynderudvalg – v/Jan
Rigtig god opbakning til arbejdet med 15 frivillige til at hjælpe kaninerne i gang.

Golfspilleren i Centrum – v/Jane
Intet pga. meget få registreringer.

Hjemmeside & Facebook – v/John

Den nye hjemmeside er blevet godt modtaget. Der er betydeligt fere besøgende end 
samme periode sidste år (hvor det var tæt på 0). Lidt af dette er måske også ”nyhedens 
interesse”.
I forbindelse med Åbent hus den 18 & 21. april har vi boosted et facebook opslag om dette 
for kr. 1.000,- som dækkes af DGU. Det startede onsdag, 10. april (aften) og status 
mandag, den 16. april kl. 8.00:



Ad 5. Beslutningssager som skal være på den udsendte dagsorden
Evt. køb af ejendommen
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning, og der skal ske en drøftelse i nærmeste 
fremtid på et møde med kommunen.

Ad 6. Evt.
HGKs forsikringer skal i udbud i løbet af indeværende år. 
Etablering af vognport til Buggies. Der er pt ca. 20 stk, og antallet er stigende. Muligheder 
og finansiering drøftes. Bestyrelsen nikkede til projektet.
Næste møde aftaltes til torsdag den 24. maj kl. 19:15

Referent: Peter Norskov – 19. april 2018


