
Referat af bestyrelsesmøde mandag den 13. august 2018 kl. 19.00 – 22.00
Mødet holdtes i Klubhuset.

Tilstede: Michael Svendsen
John Friis
Helle Kristensen
Jane Gram Hansen
Jan Thomsen
Peter Norskov, referent

Afbud: 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
Referat af bestyrelsens møde den 29. maj 2018 blev godkendt.

Ad 2 Orientering ved formanden
Michael nævnte et par forhold – små stofposer indholdende jord/græsfrø til turfhuller og 
sponsorfinansierede møbler og inventar i klubhuset – som mulige fremtidige tiltag.

Ad 3 Orientering ved daglig leder
John oplyste om klubbens økonomi:
Indtægter
Medlemmer – kontingent, skabe og tilskud er knap 50 tkr under budget og små 20 tkr. 
lavere end 2017. Mens Greenfee, Turneringer, sponsorer og øvrige indtægter er 10 tkr.
under det budgetterede.
Udgifter
Der har samlet været et lavere forbrug i forhold til budgettet på 17-tusinde. Så alt i alt er 
driften 39-tusinde lavere end budgetteret.
Finansiering og afskrivning forbedrer resultatet i forhold til budget, så der er et plus på 23 
tkr. men vi har en ventende vandregning på grund af tørkeperioden! 

Så konklusionen er, at der forventes et årsresultat tæt på det budgetterede underskud på 
93 tkr, alt efter vandregningens størrelse. Se herom under baneudvalg.

Kassekredit og langfristede lån
Kassekreditten udviser med udgangen af juli kvartal et 140 tkr. større træk end på 
samme tidspunkt i 2017, mens der ved udgangen af juli 2018 er afdraget godt 540 tkr. på 
den langfristede gæld. 
Samlet set er gælden nedbragt med ca. 400 tkr. i årets første seks måneder.



Investeringer
Der er investeret 10 tkr. i klubhuset – ny dobbeltdør, og 84 tkr. i inventar – ny hjemmeside, 
nyt frostanlæg og ny ovn i køkkenet.

Medlemsudvikling
Der er for første gang i flere år tale om en positiv udvikling i medlemstallet. Det der falder 
umiddelbart i øjnene er antallet af udmeldte, som er det lavest i 10 år.
Vi kipper med flaget og håber på tendensen fortsætter.

Ad 4 Orienteringssager fra alle, herunder orientering fra diverse udvalg
Spil med tempo – v/John
DGU introducerer: 
https://www.danskgolfunion.dk/artikel/spil-med-tempo-i-uge-3637
Vi deltager i dette. Det beskrives i indlæg i det kommende nyhedsbrev, og vi bruger det 
samtidig som startskud til introduktion af de nye regler i 2019.

Baneudvalg – v/John & Jane
Der har været afhold møde den 12. juni. Hvor man konstaterede, at der var gåsebilleskader.
Klubben har købt maskine til at afprøve en ny behandlingsmetode, der forhåbentlig kan
erstatte brugen af Merit Turf, der ikke må anvendes fra 2019. Maskinen er leveret i august. 
Udover den forhåbentlig har en effektiv virkning i bekæmpelsen af gåsebiller, er den tillige 
meget nyttig i forbindelse med luftning af græsset, hvilket vi får brug for nogle steder på 
fairway, når græsset begynder at gro igen.
Vi fik lejlighed til at lufte vores store bekymring om udfasningen af MeritTurf, da DGUs
bestyrelse var på besøg den 1. juni i forbindelse med deres bestyrelsesmøde og den 
officielle indvielse af Golflegepladsen. Hvorvidt vores bekymring falder på stenet grund 
eller medfører andet, vides ikke.

https://www.danskgolfunion.dk/artikel/spil-med-tempo-i-uge-3637


Der er etableret ny trappe nord 6 og bunker nedlagt på samme hul.
Sø Syd 4 er i gang.
Vi har pt. brugt ca. 16.000 m3 vand. Dette er hvad vi har tilladelse til pr. år (6.000 fra søen 
ved p-pladsen og de sidste 10.000 fra vores egen boring). Der venter os givet - som nævnt
under økonomien - en større vandregning.
Tørken har også betydet dette i relation til det daglige arbejde:

• Vi har virkelig fået testet (og repareret og optimeret) vores vandingsanlæg
• Klipning udenfor teesteder og greens er reduceret væsentligt
• Ferieperioden er forløbet uden det ”normale” pres i de ca. 12 uger denne varer
• På de allervarmeste dage er der afspadseret overarbejde

Husudvalg 
John oplyste i Nils’s fravær, at der har været afholdt flere møder såvel som arbejdsdage i 
juni og juli. Som det kan ses er der gang i P-pladsen, hvor der arbejdes på at gøre denne  mere 

indbydende. Der har også været et par ”samlinger” hvor frivillige har taget en tørn i og omkring 
huset, toiletterne i klubhuset har fået en gang maling, og der er blevet / bliver malet nogle steder 
på klubhuset. Den udskiftede dør er også et synligt eksempel herpå.

Juniorudvalg – v/Helle
Helle orienterede fra juniorudvalget og på baggrund af dette blev visioner, arbejdet med 
juniorer m.m. drøftet. DGU har henvendt sig omkring et muligt samarbejdet om 
juniorarbejdet. Det blev besluttet at arbejde videre af dette spor sammen med 
juniorudvalget.

Efterfølgende har Helle & GM haft en snak med Christian Møller (udviklingskonsulent 
DGU) om juniorarbejdet, og det har resulteret i dette fra Christian:
”Junior samarbejde mellem Hjørring Golfklub og Dansk Golf Union
Efter samtale med både Helle Kristensen og John Friis sendes dette skriv i håb om, at vi i 
samarbejde kan blive klogere på juniorudviklingen i Hjørring Golfklub.
Tendensen i dansk juniorgolf er tydelig og langt størstedelen af de danske golfklubber er 
udfordret, når det gælder både fastholdelse og rekruttering af juniorer. I Dansk Golf Union er 
vi kede af udviklingen og samtidig meget bevidst om de interne og eksterne årsager til at 
tingene ser ud som de gør. Noget kan vi - indenfor klubbens fire vægge - gøre noget
ved, mens andet er overladt mere til samfundets udvikling og de generelle tendenser på 
idrætsområdet.
Selvom det til tider er op ad bakke, tager vi i DGU udfordringen op, så vi kan få vendt 
udviklingen og den slående stemning, der lige nu er i mange klubber. Vi fornemmer at 
klubberne er mere bevidste om ”en ny dagligdag” på juniorområdet og derigennem også mere 
realistiske ift. nye målsætninger. Derfor tror vi på, at tidspunktet kan være
godt i forhold til nye tanker, ideer og arbejdsprocesser.
Hvorfor Hjørring Golfklub?
Der er mange indgange til samarbejde. Denne indgang tager udgangspunkt i et klubudtræk 
over landets 190 klubber.
Jeg satte mig for at kontakte de 20 klubber der over de sidste 8 år har haft størst afgang af 
juniorer – både samlet antal og i %. Dette udtræk viser at Hjørring Golfklub er blandt de 20 
øverste klubber, når det kommer til frafald indenfor de sidste 8 år.



Hver klub har sit DNA, hvorfor samarbejdet naturligt skal foregå på Jeres præmisser. Med 
andre ord skal samarbejdet bunde i sund fornuft, være i øjenhøjde og ses som et lang træk, 
hvor roller og opgaver stemmer overnes med både lyst, tid, ressourcer og kompetencer. Min 
personlige holdning er, at små skridt giver de største resultater, hvorfor det har stor
vigtighed ikke at slå for store brød op, men tage små skridt og lade tålmodighed og dermed tid
være styrende faktorer.
Erfaringer siger os at nødvendige personer er nødsaget til at være aktive, hvis et samarbejde 
skal fungere. Udover DGU bør klubbens formand/klubbens manager, træner, 
juniorudvalgsformand og evt. på et senere tidspunkt et par af klubbens reflektive juniorer være
repræsenteret.
Det er også mit håb at samarbejdet kan være med til både at inspirere Hjørring Golfklub, men i 
høj grad også DGU, som kan tage erfaringer med til inspiration for landets øvrige klubber. Jeg 
glæder mig til at høre fra jer og håber vi i fællesskab kan få sat en retning og lavet en plan for 
fremtidens juniorarbejde i Hjørring Golfklub. Måske endda øge antallet af
juniorer i klubben henover de næste år, hvem ved.
De bedste hilsner
Christian Møller, Dansk Golf Union”

Det besluttedes, at der afholdes møde med deltagelse af DGU’s konsulent, repræsentanter 
fra juniorudvalget og fra bestyrelsen deltager Michael, John og Helle.

Eliteudvalg – v/Jane
To af vores turneringshold har mulighed for at rykke op. 

Turneringsudvalg – v/Jan, Jane & John
God deltagelse til Vendsyssel Open (114) og Proens (115).
Jubilæumsturnering 16. september pt. 64 tilmeldte.

Begynderudvalg – v/Jan
Der er 88 MGP-ere igennem i år. Der afholdes evalueringsmøde i løbet af et par uger.

Golfspilleren i Centrum – v/Jane
De mange data blev diskuteret, herunder svarprocenter og forskellige mulige motivationer 
til at afgive svar. 
I det lys blev det besluttet, at vi ikke deltager i Golfspilleren i Centrum i 2019.

Ad 5 Beslutningssager som skal være på den udsendte dagsorden
Forsikringer
Klubbens 5-årige forsikringsaftale med TopDanmark udløber pr. 31. december 2018. John 
er sammen med Jens Hatting ved at indsamle information og udarbejde materiale til at 
kunne indhente tilbud på dette. Der arbejdes på at indhente op til 5 forsikringstilbud.
Bestyrelsen besluttede at Jens Hatting og John Friis fortsætter arbejdet og giver samtidig  
John Friis fuldmagt til at opsige forsikringsaftalen med TopDanmark. 

Bestyrelsesarbejde
DGU udbyder kursus for bestyrelsesmedlemmer:
https://www.danskgolfunion.dk/artikel/værdiskabende-bestyrelsesarbejde
Michael, Jane og evt. Jan deltager i kurset, der afholdes i Aalborg.

https://www.danskgolfunion.dk/artikel/v%C3%A6rdiskabende-bestyrelsesarbejde


Deadline for tilmelding til John, mandag den 20. august.

Ad 6 Eventuelt
Jan oplyste, at der i begynderudvalget har været tilkendegivelser på, at det er vanskeligt at 
blive integreret i dame- og herredagen, primært fordi de to klubber nu fordeler spillet over 
hele dagen og anvender individuel tilmelding af ”bolde” via golfbox. Det resultererofte i, at 
de samme bolde spiller uge efter uge.
Forholdene evalueres og drøftes med dame- og herredagen ved sæsonslut for at 
løsningsmuligheder for sæson 2019 og fremefter.

Peter oplyste, at der stadig opleves problemer med medlemmer der ikke har booket tider 
via golfbox.
 
Pernille og Jens har henvendt sig med ønske om at lave match og spisearrangement Sct. 
Hans næste år.

14.08.18/16.08.18
Peter


