
Referat af bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 23. september 2020 kl. 18:00. 
Mødet blev afholdt i Golfcafeen i HGK’s klubhus.  
 
Alle valgte medlemmer af Hjørring Golfklubs bestyrelse  med undtagelse af Søren Torp Andersen, 
der var fraværende med afbud, var til stede ved dette ordinære bestyrelsesmøde. Disse er som 
følger: 
 

- Michael Svendsen 

- Jane Gram Hansen 

- Nils Hedegaard 

- Tina Vindbæk Frederiksen 

- Jan Thomsen 

- Helmer Møller 

 
Herudover deltog GM Preben Nielsen 

 
Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde afholdt 12/08/2020 

 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 12/08/2020 
                     
                    Referatet fra bestyrelsesmødet 12/08/2020 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, og at Hjørring Kommune rykker for tilbagemelding. Torsdag drøftes der 
                    tilbagekøb ligesom klausul vedrørende landbrugspligt er annulleret. Der har netop har været 
                    afholdt møde med Nykredit vedrørende lånestrukturen. Rigtig god og konstruktiv dialog og 
                    absolut noget at arbejde videre med. Vi forventer nu en endelig løsning før ultimo året. Tiltag i 
                    forbindelse med skærpede Corona regler følger DGU’s anbefalinger. Cafe påvirket af  
                    forsamlingsregler, hvilke har medført aflysninger af selskaber, ingen indflydelse på 
                    aktiviteter på banen. Det indskærpes at mundbind bæres i henhold til de til enhver tid gældende 
                    corona regler.  
                     
  
Ad. pkt. 3. Orientering fra daglig leder/GM 
 
                   GM gennemgik afvigelser på såvel indtægts-som udgiftssiden og periodeforskydninger. 
                   Regnskabet indtil ultimo august 2020 udviser en positiv afvigelse i forhold til budgettet, og 
                   indikerer ingen tegn på markante ændringer fremadrettet. Der opereres fortsat med en stram 
                   omkostningsstyring. Greenfee  indtægter er udfordret,og specielt maj og juni var dyre med 



                      indtægter kr. 100.000 under budgettet, hvorimod juli og august ser fornuftige ud og er lidt 
                      over budgettet. Kassekreditten er udfordret og kræver en forhøjelse indtil april 2021, men er i 
                      øvrigt afhængig af HGK’s fremtidige struktur. Renteswap følger planen og medlems status ser 
                      fornuftig ud med en pæn nettotilgang som  forsøges fastholdt og øget  
 
 
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. Aftale om at spille i uge 42  
                     med rabat og voucher udsendes. 
                       
                     Hjørring Erhvervsnetværk kører på pumperne, med for få medlemmer, men nu stabilt.  
                     Fremtiden for netværket vurderes stadig.                     
 
                     Jane orienterede fra baneudvalget at der er mange sprinklere som ikke virker og at behovet 
                     er 25 a en pris på kr. 4.500 pr. stk. Yderligere blev det nævnt at et nyt vandingsanlæg til tee- 
                     steder og greens koster ca. kr. 2 mio, men vurderes for dyrt i forhold til udbyttet. Endvidere 
                     blev et mobilt vandingsanlæg drøftet, hvilket er set på andre baner og vurderes interessant. 
                     Her er koblinger nødvendige, og man blev enige om at konkrete problemstillinger konkretiseres 
                     ligesom vanding af fairways inkorporeres i overvejelserne. Semiruff er klippet med forskellig 
                     klip, hvilket tilskrives at kommunen også klipper. Investering i flag og flagstænger koster ca. 
                     kr. 10.000 og er et stort ønske for 2021. Teesteder klippes smallere, og flags placeringer giver 
                     anledning til mange spørgsmål. Jane meddelte endvidere at man ikke planlægger at lukke øst 
                     før tid. At jord fra byggeri ved syd 4 kan anvendes, og til sidst at nye droppezoner etableres 
                     ved syd 7 og øst 2.       
                      
                     Husudvalget v/Nils Hedegaard meddelte at der ikke er større planer og nye projekter for  
                     nærværende, og at eventuelle sådanne først opstartes i begyndelsen af 2021. Det er i øvrigt 
                     aftalt med Greenkeeperen at der foretages oprydning i greenkeepergården såvel som rundt 
                     om ejendommen udenfor. 
 
                     Golflegeplads: Vedligehold af golflegeplads aktiveres eller denne nedlægges. Der appelleres 
                     til frivillig hjælp. Beslutning udsat til næste bestyrelsesmøde. 
 
                     I Sørens fravær rapporterede MS fra junior- og ungseniorudvalget at Norgesturen var aflyst, og 
                     Junior camp lørdag/søndag at noget gennemføres og noget aflyses grundet corona 
                     begrænsninger. I den netop afholdte turnering på vest havde der været mange deltagere.   
 
                     Fra eliteudvalget rapporterede Tina at der ikke var sket så meget, at det kører sin gang, og at 
                     man giver oprykning et nyt forsøg i 2021.  
 
                     Fra turneringsudvalget havde Tina intet specifikt at rapportere, men udvalget kører rimeligt, 
                     og at lidt skønhedsfejl rettes henad vejen. 
 
                     Angående turneringsfee blev det nævnt at man overvejer betaling ved tilmelding som et nyt 
                     tiltag i 2021.  
 
                    Jan rapporterede fra begynder- og rekrutteringsudvalg at der ikke var det helt store at 
                    Informere om , men Preben havde talt med Mogens om at gennemføre obligatorisk 



                    Undervisning om baneregler mv. for alle der får det grønne kort. 
 
                    Regler ændres i øvrigt for MGP’er for 2021 
 
Ad. pkt. 5. Beslutningssager som skal være på den udsendte dagsorden 
 
                    Ansøgning fra Lars Østergaard om økonomisk støtte til Magnus Østergaard. Økonomisk 
                    støtte kan ydes indenfor gældende rammer, med nogen fleksibilitet, men ikke som et egentligt 
                    sponsorat. Ansøgningen besvares af MS og GM.     
 
Ad. pkt. 6. Eventuelt 
 
                    Det bekræftedes at bestyrelsen vurderede det som en god ide med sponsorskilte på teesteder. 
                    GM varetager gennemførelsen som et forsøg. 
 
                    GM nævnte at landbrugspligten på golfområdet var ophævet og servitut aflyst. 
 
                    GM anførte at omkostningerne ved et førstehjælpskursus vurderes i forhold til HGK ansatte. 
 
 
Ad. pkt. 7. Næste møde 
 
                     Næste møde er planlagt til den 29. oktober 2020 kl. 18:00 i Golfcafeen 
 
 
 
02/10/2020/HM 
                 
                     


