
Referat af bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 21. januar 2021 kl. 18:00. 
Mødet blev afholdt virtuelt.  
 
Til stede, ved dette ordinære bestyrelsesmøde, var:  

- Michael Svendsen 

- Jane Gram Hansen 

- Tina Vindbæk Frederiksen 

- Jan Thomsen  
- Helmer Møller 

 

Herudover deltog GM Preben Nielsen 

 
Fraværende: Søren Torp med afbud og Nils Hedegaard grundet tekniske problemer i 
at deltage virtuelt. 
 
Dagsorden:  

1. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde afholdt 9. december 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. Godkendelse af årsregnskab 2020 
b. Godkendelse af budget 2021 

6. Eventuelt 
7. Næste møde  

 
Ad. pkt. 1. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde afholdt 29. oktober 2020 
                     
Referatet fra bestyrelsesmødet 9. december 2020 blev godkendt uden bemærkninger. 
 
Ad. pkt. 2. Orientering fra formanden 
 
MS orienterede om at der ikke er nyt vedrørende  sagen med Hjørring Kommune, men at der forventes 
fremdrift i løbet af Q1 2021. 
 
MS meddelte at en henvendelse fra et medlem angående forbedring af Klubbens hjemmeside, med  
daglige opdateringer mv. havde været drøftet med medlemmet, som havde forståelse for at kravet 
om yderligere manpower pt. ikke har klubbens højeste prioritet, selvom projektet er interessant, hvorfor 
dette stilles i bero indtil videre. 
 
Ad. pkt. 3. Orientering fra daglig leder/GM 
 
Det blev besluttet at fokusere på  dette punkt til behandling af årsregnskab 2020 og budget 2021 som 
refereres under pkt. 5. Herudover gennemgik GM revideret kontraktudkast for Alvah. Det blev aftalt at Jane 
gennemgår dette for tilretninger og ensretning, hvorefter DGU kontaktes for udtalelse/kommentarer. 
 



Da det ikke forventes at Klubben kan afholde generalforsamling i februar 2021 som vedtægterne 
foreskriver, har HGK valgt at følge DGUs anbefaling hvor alle sædvanlige frister overholdes, men det fysiske 
møde udskydes indtil videre, og tidspunktet hvor afholdelse er mulig vurderes og meddeles senere. Med 
årsregnskabet vedlægges en skrivelse om at den siddende bestyrelse fortsætter med at varetage HGKs 
interesser og daglige drift indenfor foreskrevne rammer indtil generalforsamlingen afholdes. 
 
GM gennemgik medlemsstatus som er rimelig status quo siden seneste møde, hvilket vil sige 135 nye 
medlemmer netto, og forventes at fastholdes med udsving til marts 2021, hvorefter en moderat 
nettotilgang forventes. 
 
Ad. pkt. 4. Orienteringssager fra alle (bordet rundt), herunder rapportering fra diverse udvalg 
 
Golfring Nordjylland. GM nævnte på forespørgsel at der pt. er ca. 130 medlemmer, men at antallet 
ikke er endeligt, og burde forventes at stige. Dette er tilfredsstillende. 
 
Da der i øvrigt ikke er sket væsentlige ting vedrørende tiltag og udvalg siden sidst, valgtes det at udskyde 
disse rapporteringer til senere i år  
 
Ad. pkt. 5. Beslutningssager som skal være på den udsendte dagsorden 
 
Godkendelse af årsregnskab og Protokol 2020. GM og MS gennemgik disse dokumenter, som var modtaget 
fra vores  eksterne revision Beierholm. Udover nogle få spørgsmål og kommentarer som der blev redegjort 
tilfredsstillende for, samt en bemærkning til teksten, som er afklaret med Beierholm, blev disse godkendt 
uden yderligere bemærkninger. Det skal anføres at resultatet er bedre end budgetteret og at årets 
nettoresultat kr. 166.000 overføres til egenkapitalen. Alt i alt et særdeles fornuftigt resultat, der trods 
eksterne omstændigheder, viser en god udvikling og en god trend. 
 
GM gennemgik og kommenterede herefter budgettet for 2021, som ligeledes viser en god udvikling og 
følger trenden fra årsregnskabet, med et bedre resultat til følge.  Budgettet blev godkendt enstemmigt. 
 
Årsregnskabet er efterfølgende blevet signeret digitalt af samtlige bestyrelsesmedlemmer. 
   
Ad. pkt. 6. Eventuelt 
 
Til at modtage årets jern blev foreslået 4 kandidater, hvoraf 1 blev valgt. 
 
Adspurgt bekræftede GM at lister med medlemmer med adgang til systemer var blevet renset, men 
at dette bør gentages kontinuerligt når behov herfor vurderes relevant. 
 
Ad. pkt. 7. Næste møde 
 
Næste møde er aftalt til 17. marts 2021 kl. 18.00 enten virtuelt eller fysisk hvilket aftales/meddeles når 
vi bliver bekendt med eventuelle ændringer af restriktionerne angående CORONA situationen.  
 
 
 
24/01/2021/HM 
                 
                     


