Referat af bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 29. oktober 2020 kl. 18:00.
Mødet blev afholdt i Golfcafeen i HGK’s klubhus.
Alle valgte medlemmer af Hjørring Golfklubs bestyrelse med undtagelse af Helmer Møller, 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
Søren Torp

Herudover deltog GM Preben Nielsen
Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde afholdt 23/09/2020
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 23/09/2020
Referatet fra bestyrelsesmødet 23/09/2020 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 MS og GM arbejder videre med skrivelsen til Hjørring Kommune.
I forbindelse med de seneste restriktioner vedr. Covid-19 er det nu et krav at bære mundbind overalt i
klubhuset og Golf Caféen. Der drøftes hvordan afholdelse af turneringer kan ske.
Regionalmøder afholdes denne gang online på følgende datoer 3. + 4. + 9. november. Det er muligt for alle i
bestyrelsen at deltage. Tilmelding sker via DGU´s hjemmeside.
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 er forbedret i forhold til foråret i juli, august og september måned. Forventeligt
kommer Golfring Nordjylland til at give et afkast på 53.000 kr. til HGK. Greenfee tilbuddet i uge 42 gav i alt
120 spillende gæster og af dem besøgte 111 Golf Caféen.
Der er indgået aftale omkring kassekreditten med vores pengeinstitut, således vi har mulighed for
forhøjelse frem til april 2021.

Langfristet gæld kører efter planen.
Medlems status ser fint ud, vi har pt. 1104 medlemmer.
Vi har indgået en aftale med Mogens Rye omkring afvikling af undervisning, således vi sikrer alle kommer
forbi og får indblik i golfreglerne og etikette på banen. Nye spillere skal fremover udfylde et skema, som
skal underskrives af underviser efter gennemført deltagelse i undervisning. Først herefter modtager den
nye golfspiller sit grønne kort.
Ad. pkt. 4. Orienteringssager fra alle (bordet rundt), herunder rapportering fra diverse udvalg
Det forventes at Golfring Nordjylland kan udvides med to nye medlemmer i 2021 – Der er modtaget
tilkendegivelse fra den ene klub og der afventes svar snarest fra den anden. HGK foreslår en ændring af
fordelingsnøglen i forhold til antal spillede runder. Dette afklares på næste møde i GN. Det overvejes at
spørge endnu en klub om deltagelse.
Jane orienterede om de fremtidige planer for forbedring af banepleje. Hvor følgende prioritet er gældende:
1. ændring i klipning, således banen kommer til at fremstå mere skarp og kurvet i klippestilen. 2. forbedring
og nedlæggelse af stier. 3. Nedlæggelse af bunkers.
Nils meddelte at følgende planer er i pipeline for husudvalget: Renovering inde hos Alvah og i sekretariatet.
Lysplade på greenkeepergården. Etablering af ekstra toiletter, som etableres i Herre omklædningen,
således indgang til toiletter bliver i mellemgangen og der bliver både etablereret dame og herretoilet. Dette
arbejde kræver en del gravearbejder på grund at kloakeringsforholdene. Renovering af eksisterende
toiletter, der er indgået en aftale med maler omkring dette arbejde. De økonomiske forhold omring
ovenstående projekter er endnu ikke helt på plads.
Søren orienterede om de forskellige turneringer de vores unge spillere har deltaget i. Der har bl.a. været
afholdt Bones, hvor 40 deltog. Generationsturnering afholdt. Supercup i uge 42 blev aflyst. De 5 distrikter
har evalueret turneringsstrukturen for 2020 og der laves justeringer, fx går man tilbage til at spille
stableford, da spillere og hjælpere havde svært ved princippet omkring max dobbeltbogey i slagspil.
Derudover nedlægges u19 rækken. Der spilles fremover kun i 5 forskellige rækker. Der afholdes DGU
vinterturnering hos HGK den 8. november. DGU har også planlagt simulatorgolf turneringer i vinterhalvåret.
Juniorspillere kan deltage til DGUs vintertour. Der budgetteres med at de unge spillere kan få ens tøj fx Tshirts i 2021. Antallet af juniorer er fordoblet siden januar. Hvilket er fantastisk. Det er gået over al
forventning, hvilket skyldes det gode korps af frivillige hjælpere. Det er aftalt at der ændres lidt på
træningsaftalen med Alvah for 2021, samtidig sendes Michael på juniortræner uddannelsen, således han
kan være med til at træne de helt nye spillere.
Juniorudvalget har ikke mulighed for at stå for pleje af legepladsen. Det aftales at GM forhører Helle
Kristensen, som har været primus motor for etablering, om hun kan stå for dette. Hvis det ikke er muligt
nedlægges legepladsen
Tina havde ikke noget nyt fra eliteudvalget. GM orienterede om muligheden for at søge talent- og
elitestøtte. Hvis tiden tillader tager GM en snak med aktuelle spillere om den mulighed.
Vedr. turneringsudvalg spurte Tina til holdning til indkøb af betalingsmodul til golfbox. Det blev besluttet i
første omgang at afsætte mandskabsressourcer af til undersøgelse af i hvor stort omfang vi har
udfordringer med betaling til turneringer. Når vi har et større beslutningsgrundlag, drøftes muligheden
igen.

Jan orienterede om der har været 147 MGP´er i 2020. Begynderudvalget håber og forventer et tilsvarende
antal i 2021. Der er lidt udfordring at få de nye yngre spillere ikke synes Kaningolf er noget for dem. Der er i
den sammenhæng brug for flere hjælpere, som kunne gøre noget for den kategori af spillere.
Ad. pkt. 5. Beslutningssager som skal være på den udsendte dagsorden
Det blev besluttet at afvikle Grønlangkåls turneringen over en uge fra den 7. november til den 15.
november. Deltagere har mulighed for at booke tid til spisning i cafeen eller tage mad med hjem. Der åbnes
op for mere end 112 deltagere. Tina formulerer opslag til udsendelse.
Drøftelse omkring greenfee og det blev besluttet at greenfee fastholdes på nuværende beløb.
Ad. pkt. 6. Eventuelt
Teebox er endnu ikke kommet helt på plads. GM følger op på hvornår det kan komme på plads og
igangsættes.
Henvendelse fra medlem til GM og MS vedr. momskompensation blev drøftet. Der blev aftalt at GM svarer
retur til medlem.
Der er lidt udfordringer med udluftningen i begge bagrum. Husudvalget kigger på muligheder.
Det overvejes at flytte hjertestarter udenfor på bygningen. Dette kan ske i forbindelse med udskiftning af
boksen.

Ad. pkt. 7. Næste møde
Næste møde er aftalt til 9. december 2020 kl. 18.00 i Sparekassen Vendsyssels lokaler.
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