
Referat af bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub afholdt den 18. december 2019 kl. 17:00 
Mødet blev afholdt i Sparekassen Vendsyssels lokaler i Brinck Seidelins Gade i Hjørring. 
 
Følgende valgte medlemmer af Hjørring Golfklubs bestyrelse var til stede ved dette 
bestyrelsesmøde. Disse er som følger: 
 

- Michael Svendsen 

- Jane Gram Hansen 

- Nils Hedegaard 

- Jan Thomsen 

- 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 6. november 2019 blev godkendt uden rettelser.. 
 
Ad. pkt. 2.  Orientering ved formanden 
                      
                     MS meddelte at status på drøftelser med Hjørring Kommune er at der er opnået enighed om 
                     modellen, men at detaljer skal søges afklaret og konkretiseret primo 2020, og at 
                     bestyrelsen på en ekstraordinær generalforsamling skal gives mandat til at færdiggøre denne         
                     via en fond, når der er enighed om detaljerne. Tilbagemelding afventes fra Hjørring Kommune. 
 
                     Grundet ændringer i bestyrelsen, drøftedes potentielle kandidater til opstilling ved 
                     Generalforsamlingen i februar 2020.                                                    
                                                                                               
 
Ad. pkt. 3.  Orientering ved daglig leder 
 
                     GM meddelte at momskompensation 2019 er ok og anvendelsesområder blev drøftet. Det  
                     blev endvidere nævnt at alle aktiviteter vil blive anført i kalenderen, og at den nye elevs 
                     opstart er forsinket grundet nødvendig uddannelse.  GM gennemgik   herefter regnskab 
                     og statistikker pr. 30. november 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 greenfee indtægter 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. Øget træk på kassekredit undersøges og rapporteres. 
                     Indtægter vil fremover blive periodiseret. Tallene er i øvrigt før afskrivninger og finansiering     
                     Langfristet gæld ser fornuftig ud, jf. dog ovenfor.   
                     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. Der mangler i øvrigt flere omposteringer. 
                     Disse justeringer følger senere. 
                     GM gennemgik herefter fremtidige projekter inkluderende Golfcafeen, foyeen og ændring af 
                     kontrakter, herunder potentielle finansieringsløsninger samt tidsplaner. Der blev diskuteret om 
                     vi skulle følge DGU medlems statistik og fører prøvemedlemmer i selvstændigt regneark. 
                      
  
   Ad. pkt. 4.   Orienteringssager fra alle (bordet rundt), herunder orientering fra diverse udvalg 
 

GM orienterede om at udmeldelserne i Golfring Nordjylland har resulteret i at man 
gennemfører 
2020 sammen med Hals og Brønderslev og at der arbejdes på yderligere deltagelse af en klub 
I 2021. Medlemsgebyret i 2020 fastsættes til kr. 450,00, grundet de færre klubber.  
 
GM orienterede om Hjørring Erhvervsnetværk, og nævnte at dette skal vise en positiv  
tendens og antallet af medlemmer øges fra nuværende 16 til 25 medlemmer for at skabe et 
acceptabelt bidrag, hvilket der arbejdes på i løbet af foråret. Intet bidrag medtaget i 
budget 2020. 
 

                      Jane orienterede fra baneudvalget om status vedrørende igangværende arbejde som  
                      gennemgået ved et tidligere bestyrelsesmøde.  Herudover blev det nævnt at der havde 
                      været afholdt julefrokost hvorunder der var udtrykt tilfredshed, et godt og positivt samarbejde 
                      og en god stemning i hele gruppen og glæde over at der er så mange tiltag.  

 
Fra husudvalget orienterede Nils om at træningsrummet næsten er færdigt samt at halvtag 
over de sidste golfbiler forventes færdigt i januar 2020. Det blev nævnt at der fortsat kun 
er få der møder op. Jane nævnte at man er i gang med at male affaldsspande på banen grønne, 
og forespurgte om maling også var aktuelt ved klubhus mv. svaret er ja, men i en 
farve der passer til øvrige farver, formodentligt antracitgrå.  
 
Fra junior- og ungsenior udvalget rapporterede Tina at alt kører som planlagt og at det er 
meget positivt med mange frivillige. Tina havde ikke selv deltaget, men der var udtrykt 
fuld tilfredshed. Ved seneste møde deltog 2 nye som havde et potentielt ønske om 
træningstrøjer til frivillige via SparNord. 
 
Eliteudvalg v/Tina.  Intet at rapportere.  
 
Fra turneringsudvalget havde Tina ligeledes intet at rapportere. 
   
Begynder- og rekrutteringsudvalg:  Jan fortalte at Alva, Erik og Helle mangler hjælpere til 
at gå med ud om tirsdagen.  Målet for antal MGP’er er ca. 100 om året.  Præliminære planer 
er at gennemgå arbejder og initiativer, og opstarte 26/3-2020 med et møde i en positiv ånd. 
 
 
      



 
Ad. Pkt. 5.  Beslutningssager som skal være på den udsendte dagsorden 
 
                      Budget 2020 gennemgået af GM med ønske om at optimere forbedring af banen, øge gødning                       
                      markant, med fokus på at tiltrække spillere inklusive green fee spillere, inkludere en mindre 
                      green fee stigning, samt medtage ny struktur og anslåede lejeomkostninger, hvilket betyder 
                      nuværende budgetter justeret med potentielle løsninger. Nyt budget udsendes til bestyrelsen.  
 
                      Programmet for generalforsamlingen blev gennemgået og besluttet med modifikationer 
                      inklusive spisning, lyd og andre praktiske detaljer. 
                      Dato: 27. februar 2020 
                      Sted: Golfcafeen 
                      Tid: Kl. 19:00  
                       
                      Præsentationer 1. Beretning v/formanden Michael Svendsen 
                                                   2. Regnskab/budget v/GM Preben Nielsen 
                      Referent sekretær HM 
                                            
                       
Ad. Pkt. 6.   Eventuelt 
 
                    
                      Næste bestyrelsesmøde er aftalt til lørdag den 1. februar 2020 kl. 17:00  
                      med fokus på gennemgang af budget og regnskab, samt forberedelse af 
                      Generalforsamlingen den 27. februar 2020. 
 
 
28/12/2019/HM 
                       
 
 
                     
                                        
                       
 
 
          


