
Referat af bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub afholdt den 12. september 2019 kl. 19:00 
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: 
 
                     Referat fra bestyrelsesmødet afholdt 13. august 2019 blev godkendt uden bemærkninger. 
 
Ad. pkt. 2.  Orientering ved formanden 
                      
                     MS meddelte at status på drøftelser med Hjørring Kommune er uforandret, men at der arbejdes 
                     på en opdatering af åbne punkter, hvorefter tidsplan udarbejdes. Herudover generel info om 
                     organisatoriske ændringer i golfklubber i nærområdet.                                                                         
 
Ad. pkt. 3.  Orientering ved daglig leder 
                      
                     Ny elev ansat, Jan Nielsen, er pt. på skole og starter derfor i uge 43. Indgår og afløser fint Per.  

GM gennemgik regnskab pr. 31. august 2019, herunder kontingenter, greenfee indtægter, 
kassekredit, langfristet gæld og medlems status, samt kommenterede afvigelser i forhold til 
budgetter som følger: 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, men max. rammes ultimo september 2019. 
                     Vedligeholdelse maskiner og vandingsanlæg er pt. overskredet med ca. kr. 175.000 og alene 
                     absolut nødvendig vedligeholdelse og investeringer foretages. Bogføringen updateres.                   
                     Aktiviteter som bl.a. vinsmagning mv. og momsfritagelse fra 2020 skulle øge lønsomheden.  
                     Der er færre medlemmer end ønskeligt, og antallet differerer med Golfbox. Dette undersøges 
                     og tilrettes, således at sammenligninger er realistiske. Pt. 87 MGP en stigning på 10 fra seneste 
                     møde. Budgettet er 90 for året 2019. Vedrørende baneguide diskuteres flere løsningsmodeller.   



   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. Der er møde i SGN den 30. september 2019.  
 
GM orienterede om Hjørring Erhvervsnetværk, og nævnte at dette skal vise en positiv  
tendens for at skabe den nødvendige værdi. Pt. 18 medlemmer, men målsætning 25. 
 

                      Jane og Preben orienterede fra baneudvalget om status vedrørende arbejdet med at 
                      gøre greens blødere, såning Syd og flere steder Nord. Syd lukket resten af året, og såning 
                      er foretaget med maskine. Tee steder bliver rettet, og omlægning af Nord 2 planlægges. 
                      Forbedring af stier med vandskader sker løbende. Rettelse af nedslagsmærker blev igen 
                      indskærpet tilligemed rivning af bunkers. Møde i Baneudvalg mandag 16. ds. 

 
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.  Seneste 
arbejdsmøde havde ikke været en succes delvist grundet regn. Sæsonoprydning er 
planlagt til 6. november 2019, og såvel underudvalg som hjælpeudvalg kontaktes. 
 
Fra junior- og ungsenior udvalget rapporterede Tina at der havde været møde i begyndelsen 
af september som var forløbet stille og roligt og konstruktivt. Ny formand for juniorudvalget 
Søren Torp. Ungdomskonsulent fra DGU havde været på besøg som opfølgning og man 
ønskede gerne flere frivillige. Vedligeholdelse af ”legeplads” skal aktiveres. Generelt ønskede 
man mere åbenhed i klubben for at skabe bedre stemning og en mere velkommen atmosfære.  
  
Eliteudvalg v/Tina.  Intet at rapportere. 
 
Fra turneringsudvalget rapporterede Tina at man havde afviklet Stafet for Livet med 19 
deltagere. Til de forestående klubmesterskaber var der pt. kun 20 tilmeldte, hvilket er for få. 
Opsplitning af grupper drøftet og eventuelt revurderes for at tiltrække flere. Kommende 
turnering er også VIP 42 og genetablering af et dame elitehold var måske på vej.  
 
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. 52 er udmeldt hvoraf 37 er tilskrevet og kun 
10 svar modtaget retur. Svarerne er generelt set meget forskellige og giver derfor ikke et 
entydigt billede af årsagen(erne) .  Der vil blive arbejdet med at fastholde og konvertere et 
større antal af de nuværende 87 MGP’er..    

 
Ad. Pkt. 5.  Beslutningssager som skal være på den udsendte dagsorden 
 
                      GM modtog fuldmagt til at forhandle Royal Unibrews fremtidige arrangement med 
                      Golfklubben/Golfcafeen endeligt på plads.               
                       
Ad. Pkt. 6.    Eventuelt 
                                                                   
                       Næste bestyrelsesmøde er aftalt til onsdag den 6. november 2019 kl. 17:00 i Hjørring i                                                    
                       Golfklub. 
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