
Referat af bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub afholdt den 6. november 2019 kl. 17:00 
Mødet blev afholdt i Hjørring Golfklubs  (HGKs) lokaler i klubhuset. 
 
Følgende valgte medlemmer af Hjørring Golfklubs bestyrelse var til stede ved dette 
bestyrelsesmøde. Disse er som følger: 
 

- Michael Svendsen 

- Jane Gram Hansen 

- Nils Hedegaard 

- Tina Vindbæk Frederiksen 

- Helmer Møller 

 
Jan Thomsen var fraværende med afbud  
 
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 12. september 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 baseret     
                     på kontakt til kommunen arbejdes på en opdatering af åbne punkter, ligesom der arbejdes på 
                     afklaring og konkretisering af teknikaliteter i forbindelse hermed, hvorefter tidsplan udarbejdes. 
                     Herudover generel info og erfaringsudveksling om relevante punkter desangående.                                                                                             
 
Ad. pkt. 3.  Orientering ved daglig leder 
                      
                     GM gennemgik regnskab og statistikker pr. 30. september 2019, herunder kontingenter, 
                     greenfee  indtægter, kassekredit, langfristet gæld og medlemsstatus, samt kommenterede 
                     afvigelser i forhold til budgetter som følger: Bagud på indtægtssiden, primært kontingenter og 
                     green fee indtægtermed i alt kr. 183.000 i forhold til budget, men som dog delvist opvejes af 
                     lidt lavere omkostninger og en merindtægt og fortsat øgning af denne på sponsorer. 
                     Administrative udgifter vis-a-vis budget ser fornuftigt ud med besparelser på flere poster. 
                     Indtægter vil fremover blive periodiseret. Tallene er i øvrigt før afskrivninger og finansiering     
                     Kassekredit som fremover ikke bør anvendes aktivt vedrørende driften og  langfristet gæld ser 
                     fornuftige ud. Vedrørende investeringer i 2019 som renovering af sprinkleranlæg, renovering af 
                     tag på klubhus og pc til greenkeeper mv. er pt. bogført i driften, men kan besluttes  aktiveret i 
                     enten 2019 eller 2020. Disse justeringer følger senere. 



                      GM synes at hjemmesiden virker lidt tung at arbejde med, hvorfor en mindre revision for en 
                      forenklet  løsning overvejes. Visse spørgsmål blev afklaret umiddelbart. Der er færre 
                      medlemmer end ønskeligt, og antallet differerer med Golfbox. Dette er nu undersøgt og 
                      tilrettes, således at sammenligninger er realistiske. Baneguide, rating og konverteringstabeller 
                      blev nævnt og drøftedes generelt.  
  
   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 var møde i SGN den 30. september 2019, hvor der ikke blev opnået fuld 
enighed om fastsættelse af greenfees, idet man er splittet ca. 50/50. Der er derfor indkaldt til 
møde med de medlemmer der ønsker halv greenfee for deres medlemmer, og det aftaltes 
at der skal sikres deltagelse fra HJG.   
 
GM orienterede om Hjørring Erhvervsnetværk, og nævnte at dette skal vise en positiv  
tendens og antallet øges fra 18 til 25 medlemmer for at skabe et acceptabelt bidrag, hvilket  
der arbejdes på i løbet af efteråret. 
 

                      Jane orienterede  fra baneudvalget om status vedrørende igangværende arbejde som  
                      gennemgået ved det seneste bestyrelsesmøde. Denne gennemgang blev understøttet 
                      af en ny og revideret  banerapport tilligemed en baneplan for 2020 som alt i alt på bedste 
                      vis giver et detaljeret indblik i såvel aktuelle arbejder som planlagte nye tiltag, samt  
                      baggrundene for at iværksætte disse, tillige med ønskede/planlagte resultater for banerne 
                      og klubben som helhed. 

 
Fra husudvalget orienterede Nils om at der i træningsrummet skal flyttes 2 biler ud således 
at der bliver plads til øvning og til eventuel opsætning af ny gipsvæg ligesom varmekilde 
overvejes . Vægge skal males og loft tømmes og et eventuelt halvtag overvejes til foråret 
2020. Sæsonoprydning er planlagt til 19. november 2019, og spillere og udvalg opfordres  
til at hjælpe.  
 
Fra junior- og ungsenior udvalget rapporterede Tina at alt kører som planlagt og at det er 
meget positivt med mange frivillige  
  
Eliteudvalg v/Tina. Det primære emne under dette punkt var anvendelsen af budgettet 
til at fremme deltagelse  og udvikling, med specielt fokus på anvendelsesområder og fordeling 
af midlerne mellem spillerne (samme muligheder). Budgettet anvendes i dag hovedsageligt til 
kørsel, deltagergebyr ved turneringer og opholdsudgifter. Bestyrelsens ansvar er at tilsikre 
og forsvare en ret og rimelig fordeling og eventuelt at indføre et maximum tilskud pr spiller. 
  
 
Fra turneringsudvalget rapporterede Tina at afviklingen kører fornuftigt, men at der mangler 
hjælp ved afviklingen på følgende områder :Mangel af en person til opråb, herunder ved 
præmiefordeling- og overrækkelser. Yderligere er der behov for at der tages fotos før, under 
og efter matcherne, hvilket betyder en person der bevæger sig rundt på banen, og tillige er 
i stand til besvarelse af spørgsmål og effektiv at kunne kommunikere meddelelser. 
 
   
Begynder- og rekrutteringsudvalg: Afventer næste møde i december da Jan var fraværende 
med afbud.    



 
Ad. Pkt. 5.  Beslutningssager som skal være på den udsendte dagsorden 
 
                      Elitebudget: Tilskud til turneringer for elitespillere. Det blev besluttet årligt maximalt at yde 
                      et tilskud på kr. 10.000 pr. elitespiller baseret på forudgående ansøgning. Samtidig blev det 
                      besluttet at indbygge en vis fleksibilitet ved bevilling  således at f.eks. matchfee ved uventede 
                      invitationer tillige kan dækkes. Budgettet i dets helhed  bibeholdes i øvrigt uændret   
                      gældende. 
 
                      Baneplan/rapport 2020: Jane præsenterede baneplan/rapport 2020 som blev godkendt 
                      i sin helhed uden supplerende bemærkninger. 
                                     
                       
Ad. Pkt. 6.    Eventuelt 
 
                       Det blev nævnt at der til sæsonslut den 19.november 2019 endnu ikke er modtaget 
                       tilmeldinger, hvorfor der skal reklameres herfor i klubnyt. 
 
                       Tidsplan vedrørende julefrokost, gennemgang af budget og regnskab samt forberedelse 
                       af Generalforsamlingen i Februar2020 blev gennemgået 
                                                                   
                       Næste bestyrelsesmøde er aftalt til onsdag den 18. december  2019 kl. 17:00 hos                                                 
                       Jane Gram Hansen. 
 
 
14/11/2019/HM           


