
Referat af bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub afholdt den 13. august 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 

- 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: 
 
                     Referater fra de seneste 2 møder blev godkendt uden bemærkninger. 
 
Ad. pkt. 2.  Orientering ved formanden 
                      
                     MS meddelte at status på drøftelser med Hjørring Kommune er uforandret, men at der løbende 
                     er kontakt for afklaring af åbne punkter, hvorefter tidsplan udarbejdes. MS anførte at deltager- 
                     antallet ved diverse turneringer havde været forholdsvist lavt fra klubbens medlemmer, og at 
                     disse kun andrager ca. 50% og at eksterne deltagere andrager de andre 50%. Flere mente at 
                     fokus på præmierne kunne være årsagen. Generelt set valgtes at forsøge at øge interessen.      
                     Stafet for livet bliver kun gennemført ved minimum 20 deltagere.                                                                         
 
Ad. pkt. 3.  Orientering ved daglig leder 

GM gennemgik regnskab pr. 30. juni 2019, herunder kontingenter, greenfee indtægter, 
kassekredit, langfristet gæld og medlems status, samt kommenterede afvigelser i forhold til 
budgetter som følger: Marginalt bagud på indtægtssiden, primært kontingenter og green fee 
indtægter, som dog opvejes af lidt lavere omkostninger. Administrative budget ser fint ud. 

                     God aktivitet vedrørende sponsorer, nedgangen stoppet og foreløbige prognoser ser lovende 
                     ud. Indtægter vil fremover blive periodiseret. Tallene er i øvrigt før afskrivninger og finansiering     
                     Kassekredit og langfristet gæld ser fornuftige ud. På indtægtssiden afventes tallene fra juli og     
                     august 2019. For få MGP’er konverteret til medlemmer. Konstruktion af green fee gebyr 
                     undersøges. Vandingsanlæg har defekte sprinklere flere steder, hvilket betyder et merforbrug. 
                     Mandskabssituationen vis-a-vis lønomkostninger vurderes. Der arbejdes på åbne spørgsmål 
                     vedrørende momskompensation.  
 



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

GM orienterede om at Golfring Nordjylland har fået et nyt medlem og at antallet nu 
andrager 138 medlemmer i alt.  
 
GM orienterede om Hjørring Erhvervsnetværk, og nævnte at dette skal vise en positiv  
tendens for at skabe den nødvendige værdi 
 

                      Jane og Preben orienterede fra baneudvalget om status vedrørende arbejdet med at 
                      gøre greens blødere, hvilket arbejde pågår. Herudover den aktuelle situation vedrørende 
                      skader forårsaget af kraftige regnskyl,  og  manglende eller mindre gode  resultater i 
                      forbindelse med græsforbedringer på banen. Følgende nødvendige tiltag/forslag blev 
                      gennemgået som følger: Skader på stier og gange forværres kun og grus belægninger  
                      regner væk, hvorfor påfyldning af nyt grus er omsonst og en anden løsning skal findes. 
                      Fliser, asfalt, knust asfalt, stampet betonsten eller lignende blev foreslået som en løsning, 
                      Men et konkret forslag skal findes via CGK og gerne baseret på erfaringsudveksling med 
                      andre klubber med samme problematik, og det haster. Flere fairways fortsat meget 
                      medtaget efter tørken i 2018, hvorfor disse skal sås og gødes over en længere periode. 
                      Dette medfører at visse områder lukkes fra oktober til foråret og at visse huller eventuelt 
                      ændres i samme periode, hvorfor der arbejdes videre med en konkret løsning. Endvidere 
                      blev det nævnt at flere bunkers ikke bliver revet tilfredsstillende af banens spillere, muligvis 
                      er der for få river kombineret med en lidt lav disciplin. Skal strammes op. 

 
Fra husudvalget orienterede Nils om at der generelt set var for ringe tilslutning af frivillige 
til hjælp med småsager, små reparationer, græsslåning, maling og lignende.  Til næste 
arrangement er der et opslag på opslagstavlen. Det blev nævnt at et sådant let overses 
i mængden, hvorfor det skal fremhæves, og eventuelt alternative steder  samt sociale medier 
anvendes. 
 
Fra junior- og ungseniorudvalget rapporterede Tina at hun personligt havde den udfordring 
arbejdsmæssigt at møderne blev indkaldt med meget kort varsel. Referater en god hjælp, 
og udvalgene/aktiviteterne kører efter planen.  
 
Eliteudvalg v/Tina.  Intet at rapportere. 
 
Fra turneringsudvalget rapporterede Tina at Vendsyssel Open forløb meget fint, men at der 
havde været færre deltagere end tidligere, ligesom dette også var tilfældet ved flere andre 
turneringer, hvor kun 50% kommer fra klubben. Ved fremtidige turneringer vil der derfor 
blive ”reklameret” mere i bredeste forstand, ligesom egne medlemmer vil blive forsøgt 
aktiveret  yderligere 
 
Fra begynder- og rekrutteringsudvalg fortalte Jan at af 90 MGP’er i 2018 var kun 11 blevet 
konverteret til  A-medlemmer , hvilket er for få. Der kan være mange årsager til dette bl.a. 
at nogle er flyttet og andre er udmeldt. For at analysere årsagerne og eventuelle nye tiltag, 
har han derfor udarbejdet et spørgeskema som udsendes til samtlige MGP sidste år, med en 
konkret forespørgsel om hvorfor de ikke er fortsat som medlemmer.    

 
Ad. Pkt. 5.    Beslutningssager som skal være på den udsendte dagsorden 
 
                      Intet at rapportere. 



                       
                       
Ad. Pkt. 6.    Eventuelt 
 
                       GM orienterede om diverse aktiviteter, herunder potentielle løsninger for at undgå 
                        indbrud i fremtiden, tiltag vedrørende moms og tilbud vedrørende asfaltering af  
                        parkeringsplads og tilkørselsvej. 
 
                        Vedrørende regelundervisning efterlyste Jane et fast eller alternativt lokale reserveret 
                        i god tid og med nødvendige installationer tilgængelige.  I øvrigt, for på forhånd at have 
                        en ide om deltagerantallet, kunne et krav om booking, være en løsning.            
                                        
 

Næste bestyrelsesmøde er aftalt til torsdag den 12. september 2019 kl. 19:00 i Hjørring    
Golfklub.                                              

      
 
 
 
22/08/2019/HM 
                 
                     


