
Referat af bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 25. juni 2020 kl. 18:00. 
Mødet blev afholdt i Golfcafeen i HGK’s klubhus.  
 
Alle valgte medlemmer af Hjørring Golfklubs bestyrelse med undtagelse af Jan Tomsen, der var 
fraværende med afbud, var til stede ved dette ordinære bestyrelsesmøde. Disse er som følger: 
 

- Michael Svendsen 

- Jane Gram Hansen 

- Søren Torp Andersen 

- Nils Hedegaard 

- 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 28/05/2020 
                     
                    Referatet fra bestyrelsesmødet 28/05/2020 blev godkendt uden bemærkninger. 
 
Ad. pkt. 2. Orientering fra formanden 
 
                    MS orienterede om at der efter mødet med Hjørring Kommune fortsat var løbende kontakt, 
                    men at man grundet mange projekter og corona situationen ikke havde haft mulighed for at 
                    fremlægge sagen for økonomiudvalget/byrådsmødet i juni, men planlægger dette i august. 
                    Oplæg afventes, hvilket betyder at håbet er en endelig afklaring inden for få måneder.   
  
Ad. pkt. 3. Orientering fra daglig leder/GM 
 
                   GM gennemgik indledningsvist afvigelser på såvel indtægts- som udgiftssiden og 
                   periodeforskydninger.  Regnskabet indtil ultimo maj 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 et stabilt 
                     Medlemskab. 
                       
                     Hjørring Erhvervsnetværk ikke noget nyt at rapportere, men lidt misforståelser vedrørende 
                     Seneste møde, men uklarheder nu reguleret.  Antal medlemmer (10-15) er for få. 
 
                     Jane orienterede fra baneudvalget at der ikke havde været afholdt noget nyt møde, men at 
                     at der  udestår en del arbejder for at få det hele til at fungere og optimeret mest muligt. 
                     Baneudvalgets budget er dog ved at være opbrugt. Fokus er pt. rettet mod vandanlægget som 
                     Ikke fungerer tilfredsstillende og med en forvirrende teknik. Hvad koster en renovering, og  
                     Hvor mange forbedringer er nødvendige. Dette forhold evalueres pt. Greens og banen 
                     generelt set fremstår i øvrigt meget bedre end hidtil.                      . 
 
                     Husudvalget v/Nils Hedegaard meddelte at der ikke var sket noget nyt, men at man vurderer 
                     nye projekter, at låsesystemet nu virker, men at få praktiske forhold skal tilpasses. Ekstra 
                     toiletter, potentiel varmepumpe i træningsanlæg og andre tiltag planlægges. 
 
                     Golflegeplads: Vedligehold af golflegeplads aktiveres eller denne nedlægges. Der appelleres 
                     til frivillig hjælp 
 
                     Søren rapporterede fra junior- og ungseniorudvalget at der generelt set er et højt 
                     aktivitetsniveau, at junior turneringer er skudt i gang, og at det går rigtigt fint med mange               
                     initiativer. Vi er den klub med flest repræsenterede juniorer i området, og at der kan være op til 
                     144 spillere i generationsmatchen der løber af stablen senere på året.  Potentielt pt. 30 – 40 
                     juniorer 17-20 år deltager i turneringen i Norge, som dog afventer  feed back fra Norge 
                     angående praktiske forhold.. Til junior træffet søndag er der ikke mange tilmeldte, men flere fra 
                     andre klubber viser  interesse. Makkerpar finale spilles i Dronninglund. Kaniner, reservation til 
                     tirsdage virker ikke  helt efter hensigten. 
 
                     Fra elite og turneringsudvalgene rapporterede Tina er der til Vendsyssel open er tilmeldt 68 
                     deltagere, og at det i øvrigt går fornuftigt og jævnt. Turneringer kører godt, men med for få 
                     deltagere.                      
 
                    Ingen rapportering fra Jan fra begynder- og rekrutteringsudvalg da han var fraværende. 
 
Ad. pkt. 5. Beslutningssager som skal være på den udsendte dagsorden 
 
                     Intet at rapportere    
 
Ad. pkt. 6. Eventuelt 
 

1. Meget arbejde i administrationen, som søges afhjulpet hurtigst, evt. via midlertidig lukning 
fredag(e) 

2. Tydelig skiltning ved miljøzoner. 
3. Banekontrol skal om nødvendigt ske via legitimation (indskærpes)                  

 
.  
 



Ad. pkt. 7. Næste møde 
 
                     Næste møde er planlagt til den 12. august 2020 kl. 18:00 
 
 
 
28/06/2020/HM 
                 
                     


