Referat af bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 12. august 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

Nils Hedegaard
Tina Vindbæk Frederiksen
Jan Thomsen
Helmer Møller

Herudover deltog GM Preben Nielsen
Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde afholdt 25/06/2020
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 25/06/2020
Referatet fra bestyrelsesmødet 28/05/2020 blev godkendt uden bemærkninger.
Ad. pkt. 2. Orientering fra formanden
MS orienterede om at der fortsat er kontakt med Hjørring Kommune angående indholdet
af projektbeskrivelsen til forelæggelse for økonomiudvalget/byrådet, hvilket betyder en
forsinkelse og udskydelse til efter mødet i august 2020. Oplæg modtaget for 3 uger siden til
HGK’s godkendelse og vores tilbagemelding indarbejdes i projektbeskrivelsen og denne
medtages snarest muligt og behandles i henhold til Hjørring Kommunes procedurer. Dette
sker formodentligt på Kommunens møder i september 2020, og en endelig afklaring af
projektet forventes indenfor få måneder. MS nævnte endvidere at SparV Companyday
gennemføres i henhold til nugældende coronaregler.

Ad. pkt. 3. Orientering fra daglig leder/GM
GM nævnte at der er nogle medlemmer der spiller med ikke medlemmer eller
medlemmer som måske spille uden at være medlem, hvilket er en
balanceudfordring som skal vægtes uden afskrækkelse, men som skal påtales og løses.
GM nævnte at der er tinglyst en klausul om landbrugspligt og udløb af tilladelse til golfklub som

udløber i 2021, GM får det ændret.GM sender en ansøgning til til SparV fonden og kontakter
sponsorer for yderligere forbedringer af klubhus herunder proshoppen. GM nævnte at et møde
med Teebox vedrørende markedsføring og et %bidrag til klubben, ser lovende ud, men vi
vi afventer de specifikke betingelser. Endvidere blev det nævnt at ved spil på Vest skal man
huske at betale i proshoppen eller med mobilpay. GM gennemgik herefter afvigelser på såvel
indtægts-som udgiftssiden og periodeforskydninger. Regnskabet indtil ultimo juli 2020 udviser
en positiv afvigelse i forhold til budgettet, primært baseret på et plus på kontingenter, en
besparelse på lønudbetalinger , men lavere greenfee og sponsor indtægter, hvilket betyder at vi
er lidt foran budgettet. Som anført er green fee indtægter lavere end forventet, hvilket alene
tilskrives krisen,da der modtages positivt feed back fra vore gæstespillere, som er på vej tilbage
nu da der delvist åbnes op for indrejse. Kassekreditten er fortsat udfordret, men differencen er
for nedadgående bl.a. grundet momssituationen. Medlemsstatus udvikler sig positivt indenfor
flere kategorier og ligger over budgettet. Såvel langfristet gæld som renteswaps udvikler sig
planmæssigt.

Ad. pkt. 4. Orienteringssager fra alle (bordet rundt), herunder rapportering fra diverse udvalg
GM orienterede: Golfring Nordjylland intet nyt at rapportere, men fortsat stabilt og
på samme niveau som med 5 medlemmer.
Hjørring Erhvervsnetværk kører på pumperne med kun 13 medlemmer. Beslutning om
fremtiden skal tages i år.
Jane orienterede fra baneudvalget at der ikke havde været afholdt noget nyt møde, da man
ikke har budget til nye tiltag, men at der udestår en del arbejder for at få det hele til at fungere
og optimeret mest muligt. Udvalget aktiveres og en budgetramme for 2021 planlægges. Visse
bunkerarbejder færdiggøres, få greens gøres mindre og flag drøftes fortsat. Generelt set
modtager personalet megen ros fra spillere.
Husudvalget v/Nils Hedegaard meddelte at der ikke var sket noget nyt, men at man vurderer
nye projekter, og at der snart afholdes et møde desangående.
Golflegeplads: Vedligehold af golflegeplads aktiveres eller denne nedlægges. Der appelleres
til frivillig hjælp. Beslutning udsat til næste bestyrelsesmøde.
Søren rapporterede fra junior- og ungseniorudvalget at der blev afholdt møde i sidste uge og at
det var meget positivt. Besøget til Norge er aflyst, men nyt arrangement planlægges i Danmark.
Budgettet overholdes i øvrigt. Der ønskes særbevilling til ”tøj” i 2021. Nuværende beløb
kommer fra klubkassen. Kontingent drøftedes og det blev nævnt at dette løber indtil 28/02
næste år i alt 7 måneder fra nu. Der udstedes regning hvis man ikke kommer/deltager i
tilmeldte turneringer, idet klubben har betalt fee.
Fra eliteudvalget havde Tina intet at rapportere.
Fra turneringsudvalget havde Tina intet specifikt at rapportere, men udvalget kører fornuftigt.
Til klubmesterskabet var der meget få tilmeldte, og det blev foreslået at slå flere sammen og
reklamere mere så dette ændres i 2021
Jan rapporterede fra begynder- og rekrutteringsudvalg at der er 135 nye mgp’er, 20 via

weekendhold og 5 tilmeldt et nyt hold. Man spiller på vest, eller syd med fadder/kanin.

Ad. pkt. 5. Beslutningssager som skal være på den udsendte dagsorden
Forespørgsel om økonomisk tilskud fra Golfcafeen grundet Corona blev drøftet, og der var
enighed om at være behjælpelig indenfor rimelighedens grænser. Flere løsningsmodeller blev
drøftet, men kræver en specifik beregning som foretages af GM. Feed back til Golfcafeen
varetages af formand og GM
Ændring af pris for MGP samt medlemsperiode. Nogle erhverver kortet meget hurtigt andre
langsommere, hvorfor behovene er forskellige. Vores opgave er at spille deltagerne ned, levere
opfølgning, kurser mv., hvorfor det kan være relevant efter 3 måneder at tilbyde en ny pris
afhængig af ønsker og på lige fod med øvrige spillere. Forskellige beløb blev nævnt, men intet
blev besluttet endeligt. Fint forslag/input, men enighed om at det for nærværende ikke er
relevant at kommunikere pr. mail.
Ad. pkt. 6. Eventuelt
Ingen punkter at drøfte.
Ad. pkt. 7. Næste møde
Næste møde er planlagt til den 23. september 2020 kl. 18:00
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