
Referat fra Bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub, 27. juni 2019. kl. 19.00 

Deltagere: Helle, Tina, Michael, Nils, Jane (ref), Preben 

Afbud: Helmer, Jan 

Ad 1: Godkendelse af referat for mødet den 21. maj 2019 udsat, da dette endnu ikke er udsendt 

Ad 2: Der er kommet respons fra Hjørring Kommune vedr. køb af jord. Dette arbejdes der videre med, hvor 

der er stillet supp. spg. til kommunen.  

Ad 3: Overordnet er vi godt med på økonomien, vi har 245.000 kr. overskud i forhold til budget. Vi er 

bagefter i forhold til kontingent, skabe og tilskud på baggrund af vigende medlemstal. Vi har til gengæld 

sparet på udgiftssiden. Der er foretaget i midlertidig ansættelse af en ung mand i 3 mdr. Han skal hjælpe 

greenkeeperstaben. Sponsoraftaler er i hus, med undtagelse af en enkelt. Vi arbejder videre med sponsorer 

på TV-skærmen i Golfcafeen. Greenfee er mindre end budget. Generel snak omkring Greenfee rabatter. Vi 

fastholder vore Greenfee og evaluerer på dette efter sommeren. Kassekreditten ser fornuftig ud. Medlems 

status er 960 i alt mod 922 i april og ved årsskifte var vi på 981.  

Ad 4:  

Golfring Nordjylland: Økonomisk opgørelse sker i december.  

Erhvervsnetværk: Der er nu sendt fakturaer ud til alle og vi overvejer hvordan fremtiden for dette skal 

være i 2020.  

Baneudvalg: Orientering omkring banerating fra DGU. Der er endnu ikke kommet svar retur. Ønske fra 

baneudvalg om genetablering af springvand. Der kigges på om vi har plads i budget. Banen får ros og der 

arbejdes videre med nedlæggelse af trapper og bunkere. 

Hus: Tag er under reparation, der er både egenbetaling og forsikringsbetaling. Parkeringspladsen er ryddet 

og ser meget bedre ud. Der er kommet tilbud fra Colas omkring asfaltering. Vi har pt. Ikke plads i budget. 

Kantsten til parkeringspladsen ville være dejligt. De værste steder på huset kan måske males. Der arbejdes 

på at lukke ”indertaget” i klubhuset for at mindske vindbroen. 

Juniorer: Der har været en del nye unge juniorer her i foråret. Dejligt. Der er mange til træning og de 

hjælpere, som er der, gør et godt stykke arbejde. Open By Night måtte aflyses, da Helle ikke kunne få 

hjælpere. De fælles samarbejde med de øvrige golfklubber i Hjørring Kommune går ikke helt efter planen. 

Der er for lidt aktivitet og initiativ. Der er kommet forespørgsel fra andre golfklubber om at se vores 

legeplads. De er velkomne. Der er nogle damer, som har fjernet ukrudt, hvilket var tiltrængt. Godt arbejde. 

Greenkeeper staben prøver at hjælpe med at holde legepladsen pæn. Der er sommerlejr den 31. juli i HGK, 

Helle er tovholder.  

Elite: Der er været divisionskampe og det er gået mindre godt for vores hold. 1. division er på sidstepladsen 

med nul point. Første holdet er lidt dyrere i år, da der er flere transportudgifter. De har problemer med at 

holde budget for den enkelte spillerunde. Når deres budget er brugt, bliver de gjort opmærksom på dette. 

Der arbejdes videre med hvordan proceduren for eliten skal være, dette bliver et samarbejde mellem 

ledelse, pro og udvalg.  

Turnering: til Nordjyske Bank var 47 deltagere, Golftyskland.dk Trophy kunne kun mønstre 30 deltagere, 

Sct. Hans havde 60 spillende og i alt 87 til spisning. Derudover er Partnerdag i gang med 8 hold og 

Vendsyssel Open er lige om døren. Der er stadig plads til flere spillere. Drøftelse af at udarbejde en 

turneringsguide, således de forskellige elementer til den enkelte turnering ikke glemmes. 

Begynder: Intet. 

Ad 5: Intet ved udarbejdelse af dagsorden 



Ad 6: Orientering fra Helle om at hun er nødt til at trække sig som bestyrelsesmedlem i Hjørring Golfklub 

fra dags dato, på baggrund af arbejdsmæssige og helbredsmæssige årsager. Det besluttes at Helles plads 

forbliver vakant indtil generalforsamling 2020. Tina træder ind og er juniorudvalgets repræsentant i 

bestyrelsen. Tina deltager så vidt muligt i juniorudvalgsmøder.  

Golfcafeen har spurt på at lave en lille opbygning ved baren, således denne kommer til at afskærme hjørnet 

ved den nuværende bar. Der er ikke en økonomisk udgift for Hjørring Golfklub. Deres forespørgsel er 

godkendt.  

Golfmanager ønsker at ansøge om momsfritagelse og momskompensation for Hjørring Golfklub. Denne 

forespørgsel er godkendt.  

Forespørgsel fra Golfmanager omkring antal af nyhedsbreve og sponsorbreve er passende.  

Aftale med Berendsen omkring toiletartikler er opsagt, da der ikke længere er en sponsoraftale og det er en 

relativ dyr aftale for Hjørring Golfklub. Hjørring Golfklub sørger selv for indkøb af toiletartikler fremover. 

Ad 7: Næste møde er aftalt til tirsdag den 13. august kl. 19.15, afholdes i Golfcafeen.  

 

 


