
Referat af Bestyrelsesmøde
Tirsdag, den 29. maj kl. 19.00
Afholdt i klubhuset

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

Dagsorden: 

1.  Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.
2.  Orientering ved formanden.
3.  Orientering ved daglig leder.
4.  Orienteringssager fra alle (bordet rundt), herunder orientering fra diverse udvalg.
5.  Beslutningssager som skal være på den udsendte dagsorden.
6.  Eventuelt.

Ad 1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.

Der var ingen bemærkninger til referat af mødet den onsdag den 18. april

Ad 2. Orientering ved formanden.

Intet

Ad 3. Orientering ved daglig leder.

John orienterede om økonomien pr. 30. april 2018.  
Det viser samlet på indtægtssiden en mindre negativ afvigelse i forhold til budgettet men 
plus ifht. sidste år. Mindre indtægter fra kontingent, mens sponsorindtægterne er i plus i 
forhold til både budget og regnskab 2017 (se herom senere).

Greenfee status 
Denne ”snyder lidt” i regnskabet pr. 30. april, da der er faktureret og indtægtsført godt 8 
tkr. i februar som vedrører juni måned for et større arrangement. Uden denne bogføring i 
februar er vi knap 10 tkr. efter budget og sidste år. Dette kan tilskrives det elendige vejr 
januar - marts. Starten af april har også været under niveau, men vi kom næsten på budget 
og sidste år for hele april, uagtet vi kørte med kr. 250,- i greenfee hele april måned.



Partner/Sponsor status
Den positive afvigelse ”snyder”, da der er faktureret 100 tkr. til Hjørring Erhvervsnetværk i 
april måned, og der er kun afholdt udgifter for intromødet marts samt april mødet. Der skal
således afholdes udgifter til 9 yderligere møder: i 2018 (6 stk) og starten af 2019 (3 stk).

Omkostninger status
• Banen: Budget i perioden er større end realiseret sidste år fordi en greenkeeper er 

fuldtidsansat.
• Klubhus: Afvigelsen til sidste år skyldes primært ændringer vedr. rengøring, samt 

afskedsreception for Jan & Ella i april 2017.

Kassekreditten
Knap 80 tkr. større træk pr. 30. april end sidste år. Men en kraftige forbedring ift. marts 
2018, hvilket primært  skyldes slutafregning med Jan & Ella herunder køb af inventar for 
kr. 125 tkr. plus moms, samt et par store periodeforskydninger på indbetaling af sponsorer.
Det ser også fornuftigt ud for maj ift. maj 2017.

Langfristet gæld
Ved udgangen af juni 2018 vil der være afdraget godt 540 tkr. på den langfristede gæld i 
2018.

Investeringsoversigt
Der er investeret 26 tkr i den nye hjemmside incl hosting og serviceaftale for hele 2018 
Kompressor til fryserum er gået i stykker og derfor udskiftet – pris ca. 35 – 40 tkr.

Medlemsudvikling

Den sene sæsonstart afspejler sig også i antal tilmeldinger. Der er gennemført følgende 
aktiviteter eller igangværende for at rekruttere nye medlemmer:

• Åbent hus den 18 & 21. april – understøttet af annoncer i VP, hjemmeside samt 
opslag (som blev boostet for kr. 1.000,-) på Facebook 

• Ældre Sags golf som starter den 19. april indgår ikke ovenfor
• Golf for Herregårdsparken den 22. april 
• Golf og diabetes den 1. maj indgår ikke ovenfor



• Medlem ”slæber” nyt medlem med den 27. maj 
Konklusion: Selv om der er lavet en del aktiviteter og de er blevet markedsført (uden ret 
mange omkostninger) er der ikke kommet mange deltagere til disse.

Ad 4 Orienteringssager fra alle, herunder orientering fra diverse udvalg

Merit Turf – v/John:
John har snakket med Brønderslev og Hirtshals og sendt en mail til SGN, med forslag om at
alle i SGN gør DGU opmærksom på, at vi ser dette som et meget stort problem.
Peter har snakket med Ray om mulige alternativer. Ray har via sine greenkeeper-kontakter 
fået oplysninger om et par mulige alternativer, baseret på dagligt anvendte produkter.
Der arbejdes videre med at finde konkrete blandingsforhold, sprøjtedosering, -tidspunkt og 
evt. dokumentation på virkning.
Vi tager, i fald der skal testes, kontakt til miljømyndigheden for at sikre os vi ikke kommer i 
konflikt med dem ved at gennemføre en arealmæssig afgrænset test.
Tiden kan være et problem i forløbet.

Evt. køb af ejendommen v/John & Peter
Der har været afholdt et  møde med kommunen, den 26. april. Bolden ligger hos 
kommunen.

Golfring Nordjylland – v/John
Fælles indkøb: Diesel/Benzin. Der rides ikke samme dag, som der sadles op. 

Praktikplads-AUB – v/John
Det ser ud til at klubben i juni 2019 får udbetalt knap 20 tkr. som praktikbonus. 

Baneudvalg – v/John & Jane
Møde afholdt den 8. maj. Næste møde den 12. juni. Hovedtema pt. nedlæggelse af bunkers.
Der er kørt jord til bunkeren på Syd 1 torsdag, den 24. maj. Bestyrelsen skal aftale hvornår 
det sidste arbejde skal gøres med denne bunker. Niels Hedegaard påtog sig opgaven med 
at jævnes det tilkørte jord ud.Det skal efterfølgende ”sætte sig”, inden det efterbehandles 
og tilsås. 
Eliten har tilbudt sin hjælp ved udbering af teesteder.  
Arbejdet er ret omfattende og udførelse af opgaverne forudsætter kyndig vejledning af 
greenkeeper. 

Husudvalg – v/Nils
Møde afholdt den 17. maj. Næste møde den 21. juni.
Der er etableret nye belysningsarmaturer i bagrummene. 

Juniorudvalg – v/Helle
Møde afholdt den 1. maj. Udvalget fungerer meget administationsorienteret og mangler 
tydeligt at få udviklet strategier for afdelingen.
Helle oplyste, at Golflegepladsen indvies den 1. juni ved kl. 13.45-tiden med deltagelse af 
DGUs bestyrelse.



Eliteudvalg – v/Jane
Første turneringsrunde er afviklet. Jane henviste til selvsøgning på:
https://www.danskgolfunion.dk/sektionsside/golfbox-
links#/customer/15/interclubtournaments 
Næste runde afvikles 16.-17. juni

Turneringsudvalg – v/Jan, Jane & John
Der er en generel vigende deltagelse i klubturneringerne.

Begynderudvalg – v/Jan
En meget træg sæsonstart pga det sene forår er afløst af en bedre deltagelse. Men vi kan 
sagtens bruge flere nye kaniner. Vi har haft gang i mange forskellige medietiltag. Se også 
rekrutteringsaktiviteter under medlemsudvikling.

Golfspilleren i Centrum – v/Jane
Jane oplyste, at det i år var en fornøjelse at hente data fra Golfspilleren i Centrum. Vi har i 
den grad forbedret vores ambassadørscores. Der kunne bl.a. registreres rigtig positive 
returmeldinger fra gæster på banestandarden.

Ad 5. Beslutningssager som skal være på den udsendte dagsorden

Persondataloven (GDPR) – v/John
Der er udarbejdet en ”Privatlivspolitik for Hjørring Golfklub”.
Bestyrelsen har besluttet at bemyndige sekretariatet til at færdiggøre dette og informere 
medlemmer.

Belønning frivillig
Bestyrelsen besluttede, at Ole Schusler, der har udført mange opgaver i klubhusert bla. 
skiftet lampearmaturer i bagrum, skal belønnes med et gavekort på kr. 1.000,- sponsoreret 
af DanBolig v/Kristian Rask. 

Ad 6. Eventuelt

På baggrund af forespørgsel om regler for blokering i golfbox, oplyste John at kun 
seniorklub og onsdagsklub har generel tilladelse til disse blokeringer. For øvrige gælder at 
der må fortages booking via golfbox. Der er dog ved visse særlige arrangementer i 
klubberne mulig hed for at blokere. Det sker via Rie.

Næste bestyrelsesmøde : mandag den 6. august 2018 kl. 19:00

https://www.danskgolfunion.dk/sektionsside/golfbox-links#/customer/15/interclubtournaments
https://www.danskgolfunion.dk/sektionsside/golfbox-links#/customer/15/interclubtournaments

