
Referat af konstituerende bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 11. marts 2020 kl. 19:00. 
Mødet blev afholdt i Golfcafeen i HGK’s klubhus.  
 
Alle medlemmer, som valgt ved Hjørring Golfklubs ordinære generalforsamling afholdt den 
27. februar 2020, var til stede ved nærværende bestyrelsesmøde. Disse er som følger: 
 

- Michael Svendsen 

- Jane Gram Hansen 

- Søren Torp Andersen 

- Jan Thomsen 

- Nils Hedegaard 

- Tina Vindbæk Frederiksen 

- Helmer Møller 

 
Herudover deltog GM Preben Nielsen 

 
Dagsorden: 1. Bestyrelsens konstituering 

 2. Godkendelse af referat fra seneste møde/Generalforsamling 27/02/2020 
 3. Orientering fra formanden 

                      4. Orientering fra GM 
                      5. Fordeling af ansvarsområder/arbejdsopgaver samt status udvalg fra ansvarlige 
                      6. Evt. andre relevante emner 
                      7. Eventuelt  
 
Ad pkt.1. Bestyrelsen konstituerede sig således: 
 

-     Formand: Michael Svendsen 

-     Næstformand: Jane Gram Hansen 

-     Kasserer & Sekretær: Helmer Møller 

-     Medlemmer:  Jan Thomsen 

                                              Søren Torp Andersen 
                                          Nils Hedegaard 
                                          Tina Vindbæk Frederiksen 
 
Ad. pkt. 2. Godkendelse af referat fra seneste møde/Generalforsamling 27/02/2020 
                    
                    Referatet blev godkendt uden rettelser/ bemærkninger. 
 
Ad. pkt. 3. Orientering fra formanden 
 
                    MS orienterede om forslag angående markedsføring af muligheden for at spille på 
                    sommergreens, hvilket dog blev udskudt grundet tidspunktet, men i øvrigt positivt og man vil  
                    tage det med i overvejelserne til næste år.  
                    Hjørring Kommune arbejder fortsat på detaljer vedrørende modellen for den fremtidige 
                    ejer struktur, men intet nyt desangående. Tilbagemeldinger vedrørende generalforsamlingen 
                    var positive. 
 



 
Ad. pkt. 4. Orientering fra GM 
 
                   Der udarbejdes og gennemgås regnskab pr. 31/03/2020 ved næste møde. Kassekredit udviser 
                   et større træk end på samme tidspunkt i 2019. Opkrævning af kontingent udsendes 
                   snarest. Status vedr. sponsorer kommer sammen med regnskab. Langfristet gæld udvikler sig  
                   som planlagt, uden  væsentlige ændringer. Fokus på antal medlemmer og kategorier. Budgettet 
                   ser ud til at holde for så vidt angår seniorer, hvilket er positivt. 
 
                  Orienteringssager: Golfring Nordjylland består i dag alene af Hals, Brønderslev og Hjørring, 
                  men forsøges øget med 1 eller 2 klubber i 2020. SGN eksisterer fortsat, men samarbejdsaftale 
                  skal justeres/opdateres. Hjørring Erhvervsnetværk & SponsorNet har nu kørt i 2 år og fortsætter, 
                  der er dog stadig lidt for få medlemmer, hvilket der laves tiltag for at få ændret. Aftalen med 
                  facilitator er også blevet genforhandlet, således vi sikre at netværket ikke giver underskud for 
                  klubben.              
 
 
Ad. pkt. 5.Fordeling af ansvarsområder/arbejdsopgaver samt status udvalg - øvrige medlemmer 
 
                  Følgende fordeling blev drøftet og besluttet og status rapporteret: 
                  Bane: Jane - Baneopstartsmatch anføres på hjemmeside 
                  Hus: Nils - Intet at rapportere 
                  Junior: Søren - 2 møder målsætninger – 50 juniorer/planer - 29/3 standerhejsning, 
                                      frivillige inviteres ind, strategier drøftes, ny DGU struktur pålægger rotation 
                                      mellem klubber. Turnerings fee stiger til kr. 250,00 pr. spiller, hvilket repræsenterer 
                                      en stor del af budgettet. Besøg fra Norge i april. Flere andre initiativer. Forårsmøde 
                                      distriktet i Aalborg 15/03/2020     
                  Elite: Tina - Intet at rapportere 
                  Begynder: Jan – (Poul Erik Larsen og Preben) Drøftes med Alvah, 92 mgp holdes fast i 
                  Turnering: Tina og Preben – Ikke startet endnu, men nye tee steder, hvorfra? og samme 
                                      regler fra sæsonstart med hcp grænser fra hvid/gul/blå/rød fastlægges. 
                  Sponsorer: Preben - God tilgang forsøges fastholdt og sker løbende 
                  Hjemmeside & Facebook: (John)?? Fokus på input af relevante aktiviteter og tiltag. HGK 
                                      Skal styre dagsordenen med info og indmeldinger løbende fra udvalg 
                  Baneservice: (Fritz)?? 
                  Golfring Nordjylland: Preben – Fortsætter initiativer som hidtil (målsætning tidligere defineret)  
                  Handicap: Jens Kvorning og Else Plichta 
                  Regionsgolf: Lars Christensen 
 
                  DGU repræsentantskabsmøde 
                  Mødet er i henhold til indkaldelse fastsat til 20-21. marts 2020 som Tema og 
                  Repræsentantskabsmøde 2020 
                  Mødet er aflyst 
 
Ad. pkt. 6.Evt. andre relevante punkter 
    
                   Banekontrol i 2020 (Tina): Drøftelse af argumenter konkluderede ok til at forberede. Flere 
                   emner på tale. Peter V. Frederiksen relevant og formodentlig interesseret, men der skal 
                   formes en gruppe for at dække relevante tidspan/perioder.   
                   



 
Ad. pkt. 4. Eventuelt 
                     Næste bestyrelsesmøde planlægges afholdt 23. april 2020 kl. 18:00 i Hjørring Golfklub. 
 
 
 
17.03.2020/HM 
                 
                     


