
Referat af bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. april 2021 kl. 18:00. 
Mødet blev afholdt i SparVs lokaler i Brinck Seidelins Gade 10, 9800 Hjørring   
 
Til stede, ved dette ordinære bestyrelsesmøde, var:  

- Michael Svendsen 

- Jane Gram Hansen 

- Tina Vindbæk Frederiksen 

- Jan Thomsen 

- Nils Hedegaard 

- Søren Torp  
- Helmer Møller 

 

Herudover deltog GM Preben Nielsen (virtuelt) 
 
Dagsorden:  

1. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde afholdt 21. januar 2021 
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 21. januar 2021 
                     
Referatet fra bestyrelsesmødet afholdt 21. januar 2021 blev udover lidt dato forvirring, godkendt uden 
bemærkninger. 
 
Ad. pkt. 2. Orientering fra formanden 
 
MS orienterede om at status er uforandret vedrørende  sagen med Hjørring Kommune, men at der 
forventes fremdrift i løbet af Q2 2021 da vi er nr. 2 på kommunens liste over projekter. 
 
MS meddelte endvidere at der er gang i aktiviteterne, primært de sociale og kun udenfor (Covid-19), 
Og at Ørnhøj Golfklub har måttet lukke for tilgangen grundet pladsmangel, og at Golfens dag i øvrigt 
afholdes førstkommende søndag. Generelt roses banen i HGK og greens er ok og godt på vej til at blive 
rigtigt fine. 
 
Ad. pkt. 3. Orientering fra daglig leder/GM 
 
GM opdaterede om følgende forhold: Ifm vinterbane næste sæson skal udslag ske udenfor teesteder for at 
beskytte dem, og om arbejder indtil nu og de næste par måneder: Kopper og flagstænger er købt til alle 
huller og monteres inden åbning. Stier er godt i gang og færdiggøres inden nye påbegyndes. Klipning er 
igangsat på fairway og greens nord/syd klippes inden åbning 17.3. Udslag indtil påske fra kl 9:00 grundet 
frost. Kanter skæres på bunkers og mange får nyt sand. Vi mangler sand til at dække alle. Vi håber at finde 
midler hertil i løbet af 2021. 
 
Indtægter og omkostninger ultimo marts ser absolut fornuftige ud og er begge lidt bedre end budgettet, og 



Indtægtssiden viser en udvikling vi forventer fortsætter og at budgettet derfor holdes for 2021. Greenfees 
forventes ligeledes at udvise en positiv udvikling. Kassekreditten udvikler sig positivt og er pt. forbedret 
med 500.000 i forhold til samme tidspunkt i 2020. Langfristet gæld udvikler sig som forventet og vores 
renteswap ser ud som forventet. 
 
GM gennemgik medlemsstatus som viser gode tegn med 25 nye medlemmer siden ultimo året heraf 
15 fuldtidsbetalere som en meget vigtig ændring. 
 
Ad. pkt. 4. Orienteringssager fra alle (bordet rundt), herunder rapportering fra diverse udvalg 
 
Golfring Nordjylland. GM nævnte at udviklingen er fornuftig og udvikler sig stille og roligt trods 
prisstigningen. Ingen ændring nu, men det overvejes hvad der skal ske med juniorer hvis der spilles med en 
fra Golfring (i dag gratis). Drøftes på næste møde i Golfringen. 
 
Baneudvalg v/Jane: Opstartsdag 27/03/2021 ca. 35 deltagere, fin dag men dårligt vejr, fungerede i øvrigt 
rigtigt godt. Der er skiftet lidt rundt i greenkeeper staben.  
 
Husudvalg v/Nils: Pro-shoppen er færdig og næste etape vil være til efteråret. Der er et hængeparti 
vedrørende toiletter og afløbsføring hvor gennemførelsen først forventes slut 2021 og vinter 2022. 
 
Junior-og ungseniorudvalg v/Søren: Ikke meget nyt, men der arbejdes konstruktivt på turneringskalender. 
Mange møder op til træning og forældre roser. Man er godt i gang på alle fronter inklusive tøj v/sponsor. 
 
Eliteudvalg v/Tina: Sker ikke så meget endnu og alt kører stille og roligt. Der ønskes meget gerne en 
opdatering af hjemmesiden. 
 
Turneringsudvalg v/Tina: Ingen konkrete informationer endnu, men er snart på trapperne forventer vi. Er 
coronaramt. 
 
Ad. pkt. 5. Beslutningssager som skal være på den udsendte dagsorden 
 
Intet at rapportere under dette punkt.       
 
Ad. pkt. 6. Eventuelt   
 
Intet at rapportere under dette punkt 
 
Ad. pkt. 7. Næste møde 
 
Næste møde er aftalt til 31. maj 2021 kl. 18.00 og afholdes i HGKs lokaler som forventede regler og 
pt. indikerer.  
 
30/04/2021/HM 
                 
                     


