
Referat af bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 28. maj 2020 kl. 18:00. 
Mødet blev afholdt i Golfcafeen i HGK’s klubhus.  
 
Alle valgte medlemmer af Hjørring Golfklubs bestyrelse med undtagelse af Nils Hedegaard, der var 
fraværende med afbud, var til stede ved dette ordinære bestyrelsesmøde. Disse er som følger: 
 

- Michael Svendsen 

- Jane Gram Hansen 

- Søren Torp Andersen 

- Jan Thomsen 

- Tina Vindbæk Frederiksen 

- Helmer Møller 

 
Herudover deltog GM Preben Nielsen 

 
Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde afholdt 23/04//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 23/04/2020 
                     
                    Referatet fra bestyrelsesmødet 23/04/2020 blev  godkendt uden bemærkninger. 
 
Ad. pkt. 2. Orientering fra formanden 
 
                    Situationen/begrænsninger i HGK er nu næsten tilbage til normalen som følge af Covid-19 
                    og DGU’s anbefalinger  såvel hvad angår banen/spilregler som i klubhuset/cafeen. 
                    MS orienterede om at der igen havde været afholdt et møde med Hjørring Kommune i forhold  
                    til en evt. handel med jorden og håbet er en endelig afklaring inden for få måneder.  Herudover 
                    udtrykte MS sin positive holdning til Cafeens nye inventar samt sponsorstøtten hertil.   
  
Ad. pkt. 3. Orientering fra daglig leder/GM 
 
                   GM gennemgik indledningsvist afvigelser på såvel indtægts- som udgiftssiden og 
                   periodeforskydninger.  Regnskabet indtil ultimo april 2020 udviser en positiv afvigelse i forhold til  
                   budgettet  på +43.000, hvilket vurderes positivt. Greenfee indtægter umulige at sammenligne 
                   grundet spilbegrænsninger, men er absolut vigtige og skal optimeres mest muligt. Generelt set 
                   modtages der et positivt feed back fra vore gæstespillere. Klubbens kassekredit er udfordret med 
                   676.000 kr. større træk end samme tidspunkt i 2019. Tallene forventes forbedret via en 
                   stram og optimeret styring af anvendelsen og træk forventes delvist udlignet over tid. Største 
                   afvigelse skyldes udb. af lån sidste år, sammenholdt med efterfølgede køb af ny maskine.  
                   Såvel langfristet gæld som renteswaps udvikler sig planmæssigt. Medlemsstatus udvikler sig 
                   positivt.  



                                  
 
Ad. pkt. 4. Orienteringssager fra alle (bordet rundt), herunder rapportering fra diverse udvalg 
 
                     GM orienterede: Golfring Nordjylland pt. 133 medlemmer fra Hørring Golfklub.                       
                     Hjørring Erhvervsnetværk ikke noget nyt at rapportere. 
 
                     Jane orienterede fra baneudvalget at der udestår en del arbejder for at få det hele til at fungere 
                     og optimere mest muligt. Baneudvalgs budget er dog ved at være opbrugt. Der blev informeret 
                     om blå tee  steder mv. som medlemmerne skal informeres om. Afstandsmålere er nu markeret  
                     via pæle  placeret i siden af banen. Placering af flag på greens blev drøftet og om dette skal 
                     markeres,  men ikke for nærværende. Positivt at mange frivillige deltager i banearbejdet. Banen   
                     ser  generelt bedre ud nu end for blot nogle få uger siden.                     . 
 
                     Husudvalget var ikke repræsenteret, men GM meddelte at det automatiske låsesystem snarest 
                     skal monteres således at vagt/tilsyn kan spares helt, og at robot sagen i øvrigt var afsluttet. 
 
                     Søren rapporterede fra junior- og ungseniorudvalget at der spilles i Ørnhøj efter 
                     Makkerpar koncept og at der til 1. afdeling af den interne Bones Hjørring turnering er tilmeldt 
                     23 og til 2. afdeling 20. Medlemsantallet stiger. Flere ting drøftet og noget  
                     gennemføres,  bl a. i Brønderslev 
 
                     Fra elite og turneringsudvalgene rapporterede Tina er der ikke var noget nyt, men at det var 
                     besluttet at DK turneringen starter igen den 13. juni 2020 og at der spilles i forskellige  
                     steder/klubber. Man opererer pt. med tildeling af præmier via nettet. Til pinseturneringen er 
                     der pt. tilmeldt 43 deltagere 
 
                     Jan rapporterede fra begynder- og rekrutteringsudvalg  at der i år var tilmeldt 62 MGP-er. Nyt  
                     hold opstartes efter sommer. Ca. 50% af MGP-er fortsætter i forskellige kategorier. Til åbent  
                     hus 21/06 kommer der normalt få, men der forsøges. Weekend hold v/Alvah er en succes. 
 
Ad. pkt. 5. Beslutningssager som skal være på den udsendte dagsorden 
 
                     Intet at rapportere    
 
Ad. pkt. 6. Eventuelt 
                      
                     Kort drøftelse af en potentiel pris differenciering mellem forskellige grupper. (ingen beslutning) 
 
                     Banekontrol: Tina nævnte at starten havde været op ad bakke 

1. I-pad fungerede ikke på banen 
2. Ingen buggy 
3. Mange andre småting der ikke fungerer tilfredsstillende 
4. Nogle spillere føler sig ”angrebet” og er derfor uvenlige 
5. Problem med overholdelse af tider/flettetider. 

 
                     Praktiske forhold skal være i orden. Dialog stiller store krav til forståelse/diplomati og 
                     markedsføring og er i mange tilfælde gensidig.  Al begyndelser er svær, og banekontrol kan 
                     trække på managers ressourcer i forhold til de genstridige sager. Der er lavet nogle fælles regler  
                     som ALLE medlemmer skal overholde, for at spillet flyder, samt at medlemmer og gæster får 



                     den bedste oplevelse af en runde i Hjørring Golfklub. 
 

                     GM nævnte at opstartsmatchen gennemføres 6. juni 2020 og foregår over 9 huller. 
                     Hus skal færdigmales og der skal gennemføres baneforbedringer.  
 
Ad. pkt. 7. Næste møde 
 
                     Næste møde er planlagt til den 25. juni 2020 kl. 18:00 
 
 
 
05/06/2020/HM 
                 
                     


