
Referat af bestyrelsesmøde mandag den 10. september 2018 kl. 17.00.
Mødet holdtes i klubhuset

Tilstede: Michael Svendsen
John Friis
Jane Gram Hansen
Helle Kristensen
Nils Hedegaard 
Jan Thomsen
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
Referat af bestyrelsens møde den 13. august 2018 blev godkendt. Der henvises i øvrigt til 
pkt . 5 i nærværende referat vedrørende henvendelse fra Lis Kirsten Sæderup på vegne af 
Dameklubben. 

Ad 2.  Orientering ved formanden
MS oplyste, 

• at 23 juniorer incl. 8 voksne har været på venskabsvisit i Bjaavann. HGK hjemtog 
pokalen i landskampen (vi havde den også med derop),

• at Himmerland GK (Old Course) atter er med i SGN-ordningen med halv greenfee,
• at der ikke var nyt at berette i drøftelserne med Hjørring Kommune.

Ad 3. Orientering ved daglig leder
Indtægter
Medlemmer – kontingent, skabe og tilskud er 23 tkr under budget og 19 tkr. lavere end 
2017.
Greenfee, Turneringer, sponsorer og øvrige indtægter er 19 tkr. under det budgetterede 
men 26 tkr bedre end 2017.
Udgifter
Der har samlet set været et lavere forbrug i 2018 forhold til det budgetterede på 30 tkr.  I 
forhold til udgifterne i 2017 er der tale om et mindre forbrug på 102 tkr. 

Finansiering og afskrivning 
Det samlede regnskab dækker over en lidt skuffende udvikling i greenfee i august måned. 

Årsresultatet forventes stadig i omegnen af det budgetterede, afhængig af den ventede 
vandregning.

Kassekredit og langfristede lån
Kassekreditten udviser med udgangen af august et knap 160 tkr. større træk end på 



samme tidspunkt i 2017, mens der ved udgangen af september 2018 vil være afdraget 767 
tkr. på den langfristede gæld. 

Investeringer
Der er i indeværende år investeret i alt ca 125 tkr., heraf er siden sidste bestyrelsesmøde 
investeret 31 tkr. i maskiner. Det drejer sig om maskine til mekanisk bekæmpelse af 
gåsebillelarver og vertikalskæring. 

Medlemsudvikling
Vi kan konstatere en positiv udvikling i medlemstallet. Det er primært begrundet i at 
antallet af udmeldte er det laveste i 10 år.

Ad 4. Orienteringssager fra alle, herunder orientering fra diverse udvalg
Forsikringer – JF
Nuværende forsikringer er fritstillet hos TopDanmark. Jens Hatting og John arbejder på 
udbudsmateriale, som forventes færdigt medio september. 
BeslutningsIndstlling påregnes klar til novembermødet. 

Baneudvalget – JGH & JF
Der har ikke været møde siden sidste BM, men der er møde tirsdag den 11. september, 
hvor der bl.a. skal tales om de hvide teesteder, implementering af regelændringerne fra 
næste år (røde og gule pæle) og daglig information om flagplacering.

Husudvalg – NH
Møde afholdt den 06-09-2018 med drøftelse af:
a)  P-pladsen, hvor det blev aftalt, at telefonpæle fjernes tirsdag 11-09, samt at nye 
hækplanter plantes i uge 42.
b) Udvendig vask ved vaskeplads skal udskiftes til rustfri stål, evt. plade med vask. 
c)  Der var ønsker om nye bøjler til samt oprydning i dameomklædning. Jonna tager hånd 
om dette og hvis der er behov for hjælp må hun sige til (NH).



d) Oprydning i bagrum. Det besluttedes, at klubben i midt oktober udsender information til 
medlemmer med skabe, hvorefter alt overskydende fjernes i den første uge af november.

Juniorudvalg – HBK
HBK var forhindret i at deltage i udvalgets sidste møde, og der er endnu ikke kommet 
referat af mødet.
Torsdag den 13. september er der møde i HGK med DGU konsulent.

Eliteudvalg – JGH
1. herrehold skal spille oprykningskamp mod Randers. Det skal foregå i Horsens.
De to øvrige herrehold bibeholder turneringsstatus til næste år.
Dameholdet tilmeldes ikke turneringen den kommende sæson.
Reduktionen af udgiftsrefusion til forplejning er implementeret.
Eliten ser frem til at indendørsfaciliteterne opkvalificeres.

Turneringsudvalg – JGH, JT & JF
Jubilæumsturnering pt. 95 tilmeldte.
Klubmesterskaber, tilmeldte pr. 10. september 6 (åben herrerække) og 29 (diverse 
aldersbetingende) samt 9 damer i alt.
Der udsendes invitationer til hjælperturnering den 7. oktober i indeværende uge.
Der resterer yderligere to turneringer i 2018, nemlig VIP-42 og Grønlangkålsmatchen.
Der var forslag om ny parmatch i 2019 i forbindelse med Pernille og Jens ønske om et 
arrangement Skt. Hans aften.  

Begynderudvalg – JT
Der er rigtig god tilslutning til kaninmatcherne tirsdage og fredage.

Golfspilleren i centrum – JGH
Klubben holder pause med GiC i 2019. Vi downloader relevante datasæt inden pausen.

Ad 5. Beslutningssager, som skal være på den udsendte dagsorden
Isolering af lokale til vintertræning – JF
Der er fremsat ønske om at isolere i vintertræningslokalet. Der bygges en væg på tværs 
ved de 2 rum og loftet isoleres. Erik Plichta har målt op og der foreligger tilbud på 
materialer. Hertil skal påregnes 3-4 tkr. til diverse og forplejning. Arbejdet udføres af 
frivillige.
Bestyrelsen skal beslutte, om der skal bruges ca. 22 tkr inkl. moms til dette. 
I givet fald vil det blive bogført under klubhus og afskrevet over 13 år.
Bestyrelsen drøftede forslaget og dets relevans for medlemmerne. Der var enighed om, at 
faciliteterne skulle være et tilbud til alle klubbens aktive medlemmer og det undersøges om
at bookning af træningstid med fordel kunne ske via golfbox.
Det besluttedes at bevilge beløbet. Eliten pålægges ansvaret for at få gennemført 
isoleringen, herunder rekruttering af frivillige, samt administrere vintertræningen, herunder 
opfølgning på hvor meget det benyttes og af hvilke medlemskategorier (evt. via Golfbox) 

Open by night – HBK
DGU har investeret i et grønt monster, som klubberne kan låne til f.eks. 
medlemshvervninger 



Der var enighed om at det kunne være et godt tiltag 
næste forår. 

Stafet for livet – JF
Der blev  for 4. gang afholdt Stafet for livet. Der var i år 919 deltagere og 78 fightere.
Vi havde samme weekend Danmarksturnering, hvilket gav HGK nogle udfordringer. 
Hvis HGK skal lægge arealer til i 2019 (5-års jubilæum) foreslås, at arrangementet flyttes 
til en weekend uden Danmarksturnering. Det kunne være 10-11 august eller 24-25 august.
Jens & Pernille er i tænkeboks, da det giver en masse arbejde, men ikke særlig meget 
indtjening. Hvis ikke Jens & Pernille er med, er der ikke nogen grund til at afholde det hos 
HGK. JF har snakket med Jens & Pernille, og de vil med sikkerhed stille nogle ”krav” hvis de
skal medvirke i 2019.
Bestyrelsen besluttede, at vi vil lægge areal til i 2019 under forudsætning af 

• at Jens & Pernille er med og 
• at det kan flyttes til en weekend hvor vi ikke afvikler kampe i Danmarksturneringen.

Henvendelse fra Dameklubben
Klubben har henvendt sig til bestyrelsen:
Vi har læst referatet fra bestyrelsesmødet (d. 13, august P. 6 Eventuelt), om Dameklubben, 
hvor svært det er at blive integreret i denne. Vi forstår ikke, hvor de oplysninger kommer fra, 
da de er faktuelt forkerte.
Ved at se på Golfklubbens Hjemmeside under Damedagen, vil man kunne se vores spilleplan 
og rotationsliste.
Det undrer os også meget, at Begynderudvalget har givet det indtryk af Damedagen, da flere 
medlemmer af Damedagen og en fra Damedagens bestyrelse også er aktive i 
Begynderudvalget.

I bestyrelsens referat skrives:
1. spillet fordeles over hele dagen: Damedagen spiller mellem kl. 11 og 17:00 alle 
medlemmer er klar over, at de ind imellem skal spille sent, så vi kan få de som stadig er på 
arbejdsmarkedet integreret i klubben. Det har ikke været et problem.
2. Bestyrelsen skriver, at vi individuelt tilmelder bolde på golfbox: Damedagen har en 
rotationsliste, så vi altid ved hvem vi skal spille med, og det er forskellige hver gang. Alle 
medlemmer ved, at de indimellem må indstille sig på at spille indtil 17:00.



Vi synes det er meget beklageligt, og skadeligt at I offentligt fremstiller Damedagen som alt 
det vi altid har forsøgt at arbejde imod. 

Venlig hilsen
Lis Kirsten Sæderup, Damedagen

Bestyrelsen noterede sig dameklubbens synspunkter og konstaterede, at de refererede 
synspunkter i referatet af BM den 13. august fremtrådte generaliserende og refereret 
gennem flere led noget unuancerede og af generel karakter.
  
Bestyrelsen besluttede, at der holdes evalueringsmøde med de fire ”klubber i klubben” 
senere i år. Resultatet skulle gerne blive, at vi kunne få afstemt forventningerne til 
hinandens gøren og laden.    
JGH indkalder.

Golfring Nordjylland – JF
Møde afholdt den 4. september 2018 i Sebber Kloster Golfklub. 
Der er stadig god tilslutning til Golfringen med ca. 1.000 medlemmer. På mødet drøftedes 
udvidelse af samarbejdet med flere klubber 
Bestyrelsen skal tage stilling til 2 spørgsmål:
1. Udvidelse generelt (associeringsordning med op til 5 klubber yderligere, klubber der ikke
får stemmeret) op til max. 10 klubber.
2. En specifik klubsom fuldgyldig medlem af GN (hvis de er interesseret).
 
Bestyrelsen sagde ja til begge punkter, men kunne ikke umiddelbart se værdien i punkt 1 

Regionalmøde DGU
Regionalmøder er for golfklubbernes bestyrelsesmedlemmer og Dansk Golf Unions 
bestyrelse. På mødet behandles aktuelle emner. Regionalmøderne giver golfklubberne og 
DGU's bestyrelse lejlighed til at mødes under uformelle former og komme i dialog med 
hinanden.  
Et af Regionalmøderne i 2018 bliver afholdt 
Tirsdag 30. oktober i Hjørring Golfklub
HBK deltager i mødet for DGU.
Bestyrelsen besluttede, at MS, JF, NH og PN deltager i mødet for HGK.

Belønning frivillige
Uddeling af gavekort på kr. 1.000, doneret af DanBolig ved Kristian Rask. 
Bestyrelsen traf beslutning om modtager som overrækkes gavekort ved snarlig lejlighed.

Ad 6. Eventuelt
Næste BM aftaltes til onsdag den 31. oktober 2018 kl. 19:00 i Klubhuset.

13. september 2018/Peter Norskov


