
Referat af bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 23. april 2020 kl. 18:00. 
Mødet blev afholdt i Golfcafeen i HGK’s klubhus.  
 
Alle valgte medlemmer af Hjørring Golfklubs bestyrelse var til stede ved dette ordinære 
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. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde afholdt 11/03/2020 

 2. Orientering fra formanden 
                      3. Orientering fra daglig leder (GM) 
                      4. Orienteringssager fra alle (bordet rundt), herunder orientering fra div. udvalg 
                      5. Beslutningssager som skal være på den udsendte dagsorden 
                      6. Eventuelt 
                      7. Næste møde  
 
Ad. pkt. 1. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde afholdt 11/03/2020 
                     
                    Referatet fra bestyrelsesmødet 11/03/2020 blev godkendt uden bemærkninger. 
 
Ad. pkt. 2. Orientering fra formanden 
 
                    MS orienterede om at der nu var aftalt møde med repræsentanter  
                    fra Hjørring Kommune i uge 18 vedrørende set-up og detaljer for den fremtidige model for  
                    ejer strukturen af HGK. Sæsonstart og andre aktiviteter på stand by grundet corona situationen, 
                    hvor HGK har valgt at følge DGU’s vejledninger.                  
 
Ad. pkt. 3. Orientering fra daglig leder/GM 
 
                   GM nævnte indledningsvist at sponsorater/donationer vedrørende møblement til Golf cafeen 
                   næsten er kommet ind, men at der fortsat mangler lidt og potentielle emner kontaktes.  
                   Regnskabet for 1. kvartal udviser en positiv afvigelse i forhold til budget på +31.000 efter  
                   honorar til revisor og betaling for golf appen. Træk på kassekredit er 794.000 højere end samme 
                   tidspunkt i 2019, hvilket hovedsageligt kan relateres til: Bane reparationer/forbedringer, 
                   gødning, sponsorer, lønninger, merforbrug inklusive tilgodehavender og momsrefusion, hvilke 
                   poster /træk forventes delvist udlignet o/tid. Langfristet gæld udvikler sig planmæssigt ligesom 
                   vore renteswaps (1 er udgået). Medlemsstatus pr. ultimo marts marginalt bedre end forventet, 
                   hvilket er positivt .  Statistik splittes vedrørende juniorer.      
                                



 
 
Ad. pkt. 4. Orienteringssager fra alle (bordet rundt), herunder rapportering fra diverse udvalg 
 
                     GM orienterede: Golfring Nordjylland plus 5 medlemmer. Hjørring Erhvervsnetværk 
                     opstarter formodentligt igen i maj 2020, og der planlægges 7 møder pr. år. 
 
                     Jane orienterede fra baneudvalget (møde ikke afholdt endnu) at syd ikke lever op 
                     til forventningerne og finpudsning mangler, ligesom græs skal prikkes og sand påfyldes, 
                     men dette er på vej. Forventninger til brugere er at banen renholdes og at der sker 
                     udglatning af bunkers ligesom ”færdselsregler” respekteres. Visse korrektioner til 
                     bane/bunkers drøftes på det kommende baneudvalgsmøde. 
 
                     Fra husudvalget nævnte henholdsvis Nils at maling igangsættes, hjælpere informeres, 
                     projekt forventes færdigt i maj og GM at der etableres et automatisk låsesystem, således 
                     at vagt/tilsyn derved kan spares helt. 
 
                     Søren rapporterede fra junior- og ungseniorudvalget at man var startet stille op under 
                     hensyntagen til corona reglerne og at der derfor ikke var så meget nyt og at 1. afdeling i 
                     turneringen derfor var gledet helt ud, men at man håber på træning fra maj. Yderligere havde 
                    der været møde i distriktet om nye turneringsformer. 
 
                     Fra elite og turneringsudvalgene rapporterede Tina er der ikke var noget nyt og konkret 
                     da det endnu er uklart hvad der kan gennemføres, men situationen følges tæt. 
 
                     Også vedrørende begynder og rekrutteringsudvalget meddelte Jan at det fortsat var stille, 
                     men at Alvah starter såvel i weekenden som tirsdagsklasserne på et forsvarligt niveau som 
                     en begyndelse. 
 
Ad. pkt. 5. Beslutningssager som skal være på den udsendte dagsorden 
 
                     Intet at rapportere    
 
Ad. pkt. 6. Eventuelt 
                      
                     Lister vedrørende rettigheder til golfbox gennemgås, hvorefter system tilrettes/ 
                     korrigeres.  
 
Ad. pkt. 7. Næste møde 
 
                     Næste møde er planlagt til den 28. maj 2020 kl. 18:00 
 
 
 
30.04.2020/HM 
                 
                     


