
Referat af konstituerende bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 11. marts 2019 kl. 17:00 
Mødet blev afholdt i Sparekassen Vendsyssels lokaler i Brinck Seidelins Gade i Hjørring. 
 
Alle medlemmer, som valgt ved Hjørring Golfklubs ordinære generalforsamling afholdt den 
26 februar 2019, var til stede ved nærværende bestyrelsesmøde. Disse er som følger: 
 

- Michael Svendsen 

- Jane Gram Hansen 

- Helle Berit Kristensen 

- Jan Thomsen 

- Nils Hedegaard 

- Tina Vindbæk Frederiksen 

- Helmer Møller 

 
Dagsorden: 1. Bestyrelsens konstituering 

2. Orientering/statusrapporter ved formanden vedrørende hovedpunkter for 
   igangværende tiltag, herunder personalesituationen 

                     3. Orientering/statusrapporter øvrige medlemmer 
                     4.  Eventuelt  
 
Ad pkt.1. Bestyrelsen konstituerede sig således: 
 

-     Formand: Michael Svendsen 

-     Næstformand: Jane Gram Hansen 

-     Kasserer & Sekretær: Helmer Møller 

-     Medlemmer:  Jan Thomsen 
                                              Helle Berit Kristensen 
                                              Nils Hedegaard 
                                              Tina Vindbæk Frederiksen 
 
Ad. pkt. 2. Orientering fra formanden 
                   MS oplyste at der var indgået en aftale med Preben Nielsen som daglig leder, og at der 
                   var enighed om betalingen herfor, der i øvrigt ligner den ordning John kørte med. 
                   Der blev orienteret om den aktuelle status vedrørende Chefgreenkeeperens opsigelse. 
                   Indkomne ansøgninger fra potentielle kandidater blev kort nævnt og det aftaltes at                                                                                     
                   afvente deadline 22. ds. før yderligere gennemgang. Jane, John og Preben bemyndiges 
                   til at afholde samtaler med potentielle emner. 
                   Vedrørende eventuelt køb af jorden af Hjørring Kommune, har de netop                   
                   udpeget ny chef for det relevante område.  Kommunen er i besiddelse af relevant materiale      
                   og vi forventer tilbagemelding i april/maj 2019. 
 
Ad. pkt. 3. Orientering/statusrapporter øvrige medlemmer 
                   HBK informerede om planerne ved ”Open by night” arrangementet 29. ds. inklusive Golfzilla,       
                   bestilling af stand, annoncering og nødvendig bemanding. Formålet er at øge interessen for 
                   golfsporten på en underholdende måde. 
                   På HBK’s initiativ blev der herefter gennemført en brainstorming angående potentielle 
                   initiativer for at tiltrække flere unge/meget unge fremtidige golfspillere. Diskussionen 



                     fortsætter og konklusioner og  beslutninger tages på senere møder.  
 
Ad.pkt. 4.   Eventuelt 
                     Næste bestyrelsesmøde afholdes 4. april 2019 kl. 19:00 i Hjørring Golfklub 
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