
Referat af bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 9. december 2020 kl. 18:00. 
Mødet blev afholdt i Sparekassen Vendsyssel.  
 
Til stede, ved dette ordinære bestyrelsesmøde, var:  

- Michael Svendsen 

- Jane Gram Hansen 

- Tina Vindbæk Frederiksen 

- Søren Torp 
 

Herudover deltog GM Preben Nielsen 

 
Fraværende: Helmer Møller, Nils Hedegaard, Jan Thomsen 
 
Dagsorden:  

1. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde afholdt 29. oktober 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 

a. Baneplan 2021 
6. Eventuelt 
7. Næste møde  

 
Ad. pkt. 1. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde afholdt 29. oktober 2020 
                     
Referatet fra bestyrelsesmødet 29. oktober 2020 blev godkendt uden bemærkninger. 
 
Ad. pkt. 2. Orientering fra formanden 
 
MS orienterede om at der fortsat er kontakt med Hjørring Kommune angående jordkøb. HGK har rykket 
Hjørring Kommune for fremdrift i sagen. Det ser ud til punktet kommer på byrådsmøde i løbet af Q1 2021.  
 
Golfcafeens venner har udsendt meddelelse vedr. køb af kaffe/øl til Golfcafeen gennem golfboks. Det er 
ikke HGK men en flok frivillige som er initiativtagere og afsendere. Der er indtil videre mere med 100 
bidragsydere.  
I forbindelse med Covid-19 lukning af de 7 nordjyske kommuner, blev sekretær og greenkeepere 
hjemsendt. 
Grønlangkålsturnering af holdt over en uge og med online præmieoverrækkelse på grund af Covid-19. 
Fungerede fint.  
  
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. Vi har hentet ca 
70.000 kr. af de 100.000 kr. vi var bagud bl.a. på baggrund af banelukning i foråret.  



Langfristet gæld kører efter planen.  
Medlems status ser fint ud, vi har pt. 1100 medlemmer.  
 
Drøftelse af MGP ”kontingent” for 2021. Enighed om at hæve betalingen til 598 kr. for 3 måneder. Herefter 
skal medlemmet træffe beslutning om fortsat medlemskab.  
 
Der er indgået aftale med Newwweb.dk omkring opdatering og vedligeholdelse af vores hjemmeside. 
 
Ad. pkt. 4. Orienteringssager fra alle (bordet rundt), herunder rapportering fra diverse udvalg 
 
Der er indgået aftale med Ørnehøj og Sæby Golfklub om indtrædelse i Golfring Nordjylland i 2021. 
Kontingent er fastsat til 975 kr. Der sendes besked ud til de medlemmer, som har Golfring Nordjylland kort 
omkring forsat deltagelse.  
 
Erhvervsnet afsluttes pr. 31. december 2020, da deltagerantallet er for lille til at kunne opretholde 
økonomien. Der afholdes afslutning i løbet af foråret.  
 
Intet nyt fra baneudvalget ud over fremlæggelse af baneplan for 2021 under punkt 5. 
 
Planer omkring renovering hos Alvah og i sekretariatet ser ud til at kunne gå i gang hen over foråret.  
 
Søren orienterede om at de juniorturneringer, som skulle være afviklet i november er aflyst. Udvalget 
mødes i januar til opstartsmøde.  
 
Intet nyt fra eliteudvalget og nybegynderudvalget.  
 
Der skal præciseres for nye golfspillere at det er vigtigt de bærer udleverede bagmærker synligt.  
Samt at der skal være styr på bagmærker til øvrige medlemmer, således arbejdet for baneservice lettes. 
 
Der er bestilt nyt simkort til Ipad, således denne kan fungere i 2021. Derudover har baneservice fået 
mulighed for at låne golfbil af Glaseksperten. Der mangler stadig hjælpere til baneservice.  
 
Ad. pkt. 5. Beslutningssager som skal være på den udsendte dagsorden. 
 
Fremlæggelse af baneplan 2021. Denne er godkendt som fremlagt.  
 
Ad. pkt. 6. Eventuelt 
 
Vedr. Teebox spurte Søren til fremdrift i denne sag. Der er udfordringer med kontrakten, hvor HGK har 
efterspurgt ændringer således kontrakten passer til forholdende hos HGK. Dette er endnu ikke indarbejdet.  
 
Henvendelse fra medlem til vedr. mulighed for ”reklame” på vores hjemmeside blev drøftet. GM vender 
retur til medlem.  
 
Der arbejdes med at etablere tilbud på golf og mad fra Golfcafeen 2 gange i 2021.  Det drejer sig om noget 
tilsvarende uge 42 i 2020.  
 
Der arbejdes på at etablere flere el-bagskabe.  
 



For at undgå indtagelse af alkohol i omklædningsrum opsættes skilte med anmodning om ikke at indtage 
alkohol i omklædningsrummene.  
 
Generalforsamling er aftalt til 18. februar kl. 19.00. Afholdes i Golfcafeen. Bestyrelsen mødes kl. 18.00. 
 
Ad. pkt. 7. Næste møde 
 
Næste møde er aftalt til 21. januar 2021. kl. 18.00 i Sparekassen Vendsyssels lokaler. Jane står for bestilling 
af mad.  
 
 
 
12/12/2020/JG 
                 
                     


