
Referat af bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub afholdt den 21. maj  2019 kl. 19:15 
Mødet blev afholdt i Hjørring Golfklubs  (HGKs) lokaler i klubhuset. 
 
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  bestyrelsesmødet.  

 
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 pkt.1.  Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde: 
 
                     Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 
 
Ad. pkt. 2.  Orientering ved formanden 
                      
                     MS meddelte at status på drøftelser med Hjørring Kommune er uforandret, hvilket betyder 
                     at der endnu ikke er afholdt møde og at der følges op på sagen, og forsøges at etablere en 
                     tidsplan med Kommunen.  Ny chef er meget ophængt da hun pt. er direktør for flere enheder. 
                     Modtagne invitationer fra henholdsvis  Hjørring Kommune/Thirup Park og Lag Nord har pt. 
                     Ingen interesse.                                                        
 
Ad. pkt. 3.  Orientering ved daglig leder 
                     GM gennemgik regnskab pr. 30. april 2019, herunder greenfee  indtægter, kassekredit, 
                      langfristet gæld og medlems status, samt kommenterede afvigelser i forhold til budgetter 
                      som følger: Marginalt bagud på indtægtssiden, som dog opvejes af lidt lavere omkostninger. 
                      God aktivitet vedrørende sponsorer, nedgangen stoppet og foreløbige prognoser ser lovende 
                      ud. Tidligere aftalt lønregulering er effektueret, gødning er indkøbt i maj og greenfee indtægter 
                      er lidt over budgettet. Langfristet gæld og renteswap drøftes baseret på tal ultimo juni 2019. 
                      Der er ikke foretaget nye investeringer, men der arbejdes på investeringsplan for maskinparken 
                      vedligeholdelse og investeringer, som præsenteres for bestyrelsen inklusive prioritering. 
                      Medlems status ser rimelig fornuftig ud og budgetteret antal holder fint. Åbent hus     
                      arrangementer er planlagt for både juni og august.      
    



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

GM orienterede om Golfring Nordjylland.  Samarbejdet fungerer godt og positivt og det er       
attraktivt at kunne spille 5 baner for kr. 600 pr. sæson, hvorfor dette fortsættes uforandret. 
HGK er stadig den klub med færrest medlemmer af Golfring Nordjylland. 16 nye medlemmer 
er tilmeldt og Golfring Nordjylland  tæller nu i alt 137 medlemmer. 
 
GM Orienterede om Hjørring Erhvervsnetværk, som fortsætter i 2019/20 og pt. har 18 
medlemmer.  
 

                      Jane og Preben orienterede  fra baneudvalget om status vedrørende 
                      opgravning/reparation af vandanlæg flere steder på banen samt om maskinparkens 
                      aktuelle tilstand. Mange småreparationer/justeringer er nødvendige, men den nye 
                      chefgreenkeeper kan selv håndtere en del af disse. Vedrørende selve banen er der flere 

nye tiltag og ændringer på vej, såsom nedlægning af visse trapper, og omlægning af flere 
tilgange til greens. Med hensyn til paragraf 3 områder har det vist sig vanskeligt for flere 
medlemmer at forholde sig til og forstå reglerne om at disse områder ikke må betrædes 
og at det koster 2 strafslag at betræde området. Yderligere bliver der fældet flere træer, 
ligesom jord flyttes hensigtsmæssigt (korte afstande) og ny skiltning etableres på vest sløjfen. 
 
Fra husudvalget orienterede Nils om at der afholdes møde angående planer, herunder maling 
af hus samt reparation/udbedring af tiltrængt maling flere andre steder. Herudover 
at træbeklædning monteres på port i greenkeepergården og males. Angående asfaltering 
af parkeringspladsen mv. anmodes Colas om at udarbejde tilbud. 
 
Helle orienterede om aktiviteterne i juniorudvalg og andre tiltag samt samarbejdet mellem 
Løkken/Sindal/Hirtshals og HGK som virker meget trægt (”rykker ikke”) som det skal, da der 
generelt set tages alt for lidt initiativ og det udfarende mangler. Der afholdes møde i Sindal 
den 7. juni 2019. 29. maj 2019 ved open by night er igen planlagt opstilling af Golfzilla. 
Aflysning overvejes hvis dette kan gøres uden omkostninger, da det er vanskeligt at finde 
hjælpere. Aktiviteten gennemføres dog som planlagt såfremt hjælpere findes. Der forberedes 
pt. foldere til omdeling til åbent hus. Kristian fra DGU junior er meget positiv og synes at 
aktiviteterne i Hjørring fungerer rigtigt godt. Jan anførte at der vedrørende MGP tillige 
udarbejdes folder. 
 
Eliteudvalg v/Tina.  Der blev spurgt til om der var udarbejdet handlingsplaner for hvert medlem 
af eliten og arbejdet efter disse, herunder unge opkommere. Dette for at sikre den rette fokus 
på hele eliten. 
 
Fra turneringsudvalget rapporterede Tina at påsketurneringen forløb tilfredsstillende, og at 
der til ”Åben damedag” havde været stor tilslutning af i alt 88 deltagere, hvoraf en stor del 
af disse kom udefra.        

 
Ad. Pkt. 5.    Beslutningssager som skal være på den udsendte dagsorden 
 
                      Vedrørende dokumentadgang for bestyrelsen i HGK, blev det besluttet at bestyrelsens 
                      medlemmer skal have adgang til alt indhold via et fælles drev, og vedrørende underpunkter 
                      skal der være udvalgsadgang. Personer der eventuelt har adgang i dag, men som ikke 
                      længere er relevante adgangshavere  annulleres  umiddelbart. Dette forhold gælder                                    
                      ligeledes for golfbox. 



                       Rengøring i klubben inklusive damernes omklædningsrum blev drøftet blandt andet set 
                       i lyset af at den nuværende aftale med golfcafeen gerne ønskes opsagt/annulleret af 
                       golfcafeen. GM har mandat til at finde en acceptabel  løsning for begge parter.  
                       
Ad. Pkt. 6.    Eventuelt 
 
                       Der blev forespurgt om reglerne om familierabat (ved samme adresse) fortsat er gældende  
                       uforandret, hvilket blev bekræftet. 
 
                       Det blev besluttet at udfærdige ny baneguide når enighed om teesteder foreligger.                 
 
                       Næste bestyrelsesmøde er aftalt til torsdag den 27. juni  2019 kl. 19:00 i Hjørring Golfklub.                                              
      
 
 
 
29/05/2019/HM 
                 
                     


