
Referat af bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub afholdt den 4. april 2019 kl. 19:00 
Mødet blev afholdt i Sparekassen Vendsyssels lokaler i Brinck Seidelins Gade i Hjørring. 
 
Alle valgte medlemmer af Hjørring Golfklubs bestyrelse var til stede ved dette bestyrelsesmøde. 
Disse er som følger: 
 

- Michael Svendsen 

- Jane Gram Hansen 

- Helle Berit Kristensen 

- Jan Thomsen 

- Nils Hedegaard 

- Tina Vindbæk Frederiksen 

- Helmer Møller 
 
Herudover deltog GM Preben Nielsen i sit første bestyrelsesmøde.  

 
Dagsorden:  1.   Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 

 2.   Orientering ved formanden  
                      3.   Orientering ved daglig leder                    
                      4.   Orienteringssager fra alle (bordet rundt), herunder rapportering fra diverse udvalg. 
                      5.   Beslutningssager som skal være på den udsendte dagsorden 
                      6.   Eventuelt   
 
Ad pkt.1.  Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde: 
                     Referatet blev godkendt uden bemærkninger 
 
Ad. pkt. 2.  Orientering ved formanden 

MS omdelte Forretningsorden for bestyrelsen fra marts 2018. Denne forretningsorden                      
er fortsat gældende uden ændringer. 

                     MS meddelte at status på drøftelser med Hjørring Kommune er uforandret, hvilket betyder 
                     ”intet nyt” og at der følges op på sagen. 

Generalforsamlingen den 26. februar 2019 blev afholdt i en god og positiv stemning og med en 
god og konstruktiv dialog. Tilbagemeldinger udtrykte tilfredshed med en god rapportering.                                                       

 
Ad. pkt. 3.  Orientering ved daglig leder 

GM gennemgik regnskab pr. 31. marts 2019, herunder greenfee indtægter, kassekredit, 
langfristet gæld og medlems status, samt kommenterede afvigelser i forhold til budgetter                       
som følger: I budgettallene indgår ikke ny GM, skiftet af chefgreenkeeper pr. 1. maj 2019 samt 
eventuelle ændringer i greenkeepergården.  
Herudover har tiltag vedrørende sponsorer, administration, brug af gødning, samt nye tiltag 
vedrørende forsikringer, IT-service og annoncer fremtidig indvirkning på resultatet.  

    
Ad. pkt. 4.  Orienteringssager fra alle (bordet rundt), herunder orientering fra diverse udvalg 

Helle orienterede om DGU’s repræsentantskabsmøde 22-23. marts 2019: Godt og positivt møde 
med 190 deltagere repræsenterende 90 klubber. Focus på hvervning af medlemmer, da denne 
problemstilling er den samme for alle klubber.  
I tillæg er sponsorer og greenfee spillere problematiske at tiltrække i et ønskeligt omfang/antal. 
Man arbejder med forskellige tiltag/løsningsmodeller. Disse inkluderer forenkling af tilgangen til 



klubberne via lette og enkle procedurer som pakkeløsninger, konkrete og fleksible eventuelt via 
nettet. Projektet haster og kan ikke vente.  Herudover arbejdes med tilknytning af konsulenter 
til at hjælpe med hvervning ude i klubberne.  

 
GM orienterede om møde i Golfring Nordjylland 28. marts 2019 hos Rold Skov Golfklub, pt. 
formand for samarbejdet.  Samarbejdet fungerer godt og positivt og det er attraktivt at kunne                      
spille 5 baner for kr. 600 pr. sæson, hvorfor dette fortsættes uforandret 

 
GM orienterede om regelaftener og lokalregler. Der har været gennemført 4 regelaftener, som                      
har været meget vellykket og er modtaget godt.  Der har i alt deltaget ca. 180 personer i disse                     
aftener og regelbøgerne er stort set udsolgte. 

 
                     GM orienterede om Hjørring Erhvervsnetværks planlagte møde 5. april 2019. Man forventer 
                     20 deltagere som er minimum antal deltagere og en forudsætning for at dette fortsætter. 
                     Rapportering herom på næste bestyrelsesmøde. 
 

GM orienterede om igangværende tiltag vedrørende telefoni, tv skærm, reklamespots og 
printløsning.  Projektet ser lovende ud og inkluderer såvel en besparelse som muligheden for     
indtægter via reklamespots, kombineret med et mere kundevenligt og professionelt layout. 

                     Opdatering på næste bestyrelsesmøde. 
 

Jane og Preben orienterede om status bemanding hvor Tonny Vestergaard som bekendt er 
ansat pr. 1. maj 2019 som ny Chefgreenkeeper, og Ray stopper pr. 30. april 2019. Per er fortsat 
sygemeldt og samtidig er der en del skolegang for Bo i 2019.  

 
Sæsonstartsturnering blev afholdt 30. marts 2019 med ca. 60 deltagere. Meget arbejde blev 
udført på banen og Øst blev åbnet så alle sløjfer kan spilles. Under dette punkt blev bl.a. 
drøftet teested markering eventuelt med nr., eller ændring af nogle hvide udslagssteder. Dette 
vil være en bestyrelsesbeslutning og der evalueres videre herpå. 

 
Golfsporet blev drøftet og der indsamles data i foråret for at se hvor spillerne færdes og hvor 
der eventuelt kan spares klipning. Indrapportering til greendata (pesticid forbrug) kører ok. 

 
Niels orienterede om den nye trappe til balkon som fungerede fint, og om planlagte tiltag 
vedrørende lukning af en port mod syd samt ny træbeklædning på port i greenkeepergården. 
GM nævnte at man pt. undersøger muligheder for forbedring af parkeringspladsen eventuelt 
med asfalt. 

 
Helle orienterede om Juniorudvalg og Ung seniorer, hvor der arbejdes på mange forskellige 
fronter og er involveret 9 frivillige, og der arbejdes via en app. for at se hvor mange der 
deltager i træningen. Der investeres i øvrigt megen tid i DGU møder og golfklubben. I øvrigt er 
der et godt samarbejde med andre klubber og mange positive initiativer. 

 
Vedrørende   aktiviteterne i turneringsudvalg havde John planlagt, og det var aftalt at alle 
involverede skal lære de forskellige nødvendige praktiske ting som indtastning mv.  

                       
Vedrørende begynderudvalg og rekrutteringsudvalg nævnte Jan og Helle følgende: 

                      Open by Night 29. marts 2019: Kun få da det var meget koldt, men 4 navne 
                      Denne aktivitet m/Golfzilla gentages ved Open by Night den 29. maj 2019 
                      Kanintirsdag starter den 2. april. Åbent hus er den 6. april. Ældre sagen og Diabetes golf er 



                      Den 25. april og golfens dag den 28. april 2019. Det overvejes også andre initiativer.  
 
Ad. Pkt. 5.    Beslutningssager som skal være på den udsendte dagsorden 

Belønning frivillig - Gavekort Danbolig: Kandidaten blev enstemmigt godkendt af 
stemmeberettigede mødedeltagere, for et stort og velgennemført frivilligt arbejde (med at 
gennemgå de nye golfregler for knap 200 medlemmer). 

 
                      Det blev understreget at mange medlemmer gør et godt og stort arbejde for klubben. 
 
Ad. Pkt. 6.    Eventuelt 
                      Næste bestyrelsesmøde er aftalt til den 21. maj 2019 kl. 19:15 i Hjørring Golfklub.                                              
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