
Referat af bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 9. juni 2021 kl. 18:00. 
Mødet blev afholdt i Golfcafeen i HGK’s lokaler.   
 
Til stede, ved dette ordinære bestyrelsesmøde, var:  

- Michael Svendsen 

- Jane Gram Hansen 

- Tina Vindbæk Frederiksen 

- Jan Thomsen 

- Søren Torp  
- Helmer Møller 

 
Niels Hedegaard var fraværende med afbud 

 

Herudover deltog GM Preben Nielsen  
 
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 22. april 2021 
                     
Referatet fra bestyrelsesmødet afholdt 22. april 2021 blev 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, idet sagsfremstilling fra kommunen mangler, men vores sag 
står fortsat højt på kommunens prioriteringsliste over projekter. 
 
MS meddelte endvidere at en freelance journalist fra Golfbladet har henvendt sig, idet han gerne vil skrive 
en artikel om HGK, idet han var i nabolaget. Partnerdagen, som netop er afholdt var fin og deltagerne var 
tilfredse. Der vil blive evalueret på om den fremover skal ligge på en fredag eller søndag som tidligere.  
 
Ad. pkt. 3. Orientering fra daglig leder/GM 
 
GM indledte med at gennemgå og kommentere følgende punkter: 

1. HM sender møde reminder ud mandag ca. 1½ uge før kommende møder og Preben sender 
dagsorden ud om fredagen i samme uge. 

2. Rengøring.  Problemer med toiletter, brug af herreomklædning, bad og håndklæder, og brugen 
heraf, da det ofte ligner en svinesti. Strengere regler for anvendelse og kontrol indføres. 

3. Turneringer. Vendsyssel open aflyses muligvis. Beregninger foretaget viser at denne umiddelbart 
Ikke er rentabel, når der ikke er flere tilmeldte. 



4. Ønske om udvidelse af flex syd, stemt ned.  
5. Scorekort. Der printes for mange og de ligger mange steder og flyder ”spild” 

- App. bekræftelse i golfbox 

- Scorekort alene til den  enkelte spiller som bekræfter, og ikke hele gruppen. 
Undersøges og testes. 

 
Indtægter og omkostninger ultimo maj ser absolut fornuftige ud og er begge lidt bedre end budgetteret, 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 ca. 600.000 i forhold til samme tidspunkt i 2020. Langfristet gæld udvikler sig som forventet og vores 
renteswap følger prognosen. 
GM gennemgik medlemsstatus som viser gode tegn, med en tilgang på 29 seniorer, som er en vigtig 
ændring da disse er fuldtidsbetalere. Absolut en positiv udvikling. 
 
GM nævnte endvidere at grønt kort først må udleveres efter undervisning, hvilket er vigtigt at koordinere. 
Undervisning er inklusive regelundervisning.  
På forespørgsel blev det bekræftet at der løbende vil ske en ”tømning” af glemte sager i bagrum da der ofte 
sker en ophobning.  
 
Ad. pkt. 4. Orienteringssager fra alle (bordet rundt), herunder rapportering fra diverse udvalg 
 
Golfring Nordjylland. GM nævnte at formelt golfring møde afholdt hvor dagsorden punktet vedrørende 
juniores deltagelse med voksne medlemmer er drøftet og bliver konkretiseret på skrift fra næste år. Børn 
vil kunne deltage gratis 5 gange. Tider skal bekræftes. 
Eget scorekort kun gyldigt hvis bekræftet. Bekræftelse via en app er et ønske.  
Status pt. blev udleveret og ser fornuftig ud. 
 
Baneudvalg v/Jane: Skarp bane, men græsset vokser pt. meget hurtigt, også fordi der gødes mere, dette 
kræver oftere slåning (se Prebens memo) minimum 2 gange, men ønskeligt 3 gange som er vanskeligt, men 
håber at være ok næste år. Ikke alt vanding virker og skal repareres. Banen bredere diskuteret generelt. 
Placering tee/flag drøftet. Kommunikation vigtig og forsøges via 
Face Book ligesom reglerne for bioområder kommunikeres denne vej da skilte ikke virker godt nok. Håber 
at effekten derved forbedres.   
 
Husudvalg v/Nils: Niels fraværende, men det blev nævnt at projekter er færdige og/eller bestilt inklusive 
utætheden i taget i cafeen. 
 
Junior-og ungseniorudvalg v/Søren: Godt i gang på alle områder. Mange nye deltagere, der er i alt ca. 70 
nu, men svært at håndtere med kun 4 frivillige og det er ikke nok. Der skal bruges mere træningstid og en 
ekstra træning burde kunne imødekomme nødvendigheden. Generationsturnering er planlagt til 
26/09/2021, og tøj som tidligere drøftet er i bestilling. 2 deltagere spiller med i makkercup finalen i Odder. 
Tur til Norge planlægges gennemført hvis restriktionerne tillader det. 
  
Eliteudvalg v/Tina: Der er gang i turneringerne og det går godt med flere sejre til følge. Opdatering af 
hjemmesiden v/Preben og Tina. 
 
Turneringsudvalg v/Tina: Der er ikke meget nyt endnu. Baneservice kører fornuftigt og der drages 
erfaringer og forbedres.  
 



Begynder-og rekrutteringsudvalg v/Jan: Der er 50 MGP’er hvoraf 25 har fået kortet. Kommunen tilbyder 
unge u/25 og ældre o/60 træning, og har indledningsvist bevilget kr. 20.000 hertil. For at gennemføre skal 
der minimum være 15 deltagere. Indholdet er interessant og tidsrummet er uge 27-31.  
 
Ad. pkt. 5. Beslutningssager som skal være på den udsendte dagsorden 
 
REHAB-Golf formanden orienterer. DHF meddeler at syge har brug for aktivitet for at holde sig i gang 

- Projektet er allerede i gang i flere klubber, men ikke endeligt opstartet 

- Vi skal indikere interesse og hjælpe/frivillige 

- Kan vi finde personer der er villige til at tage socialt ansvar? 

- Hvad er omkostningerne og kræves speciel indretning? 

- Michael skriver derfor oplæg vedrørende om vi kan finde frivillige? Omfanget af aktiviteten? 
Definition af opgaven? Separat gruppe? Konkretisering inklusive konsekvenser! 

 
Det blev besluttet at den udskudte Generalforsamling afholdes 8. juli 2021 kl. 19:00 og at dagsorden 
udsendes. Invitation sendes via Golfbox. Eventuelle COVID-19 restriktioner vil være gældende  
 
Ad. pkt. 6. Eventuelt 
 
Søren forespurgte om muligheden for en short game bane, hvilket blev bekræftet med optegning via Alvah 
 
Ad. pkt. 7. Næste møde 
 
Næste møde er aftalt til 8. juli 2021 kl. 18.00 og afholdes i HGKs lokaler forud for Generalforsamlingen 
samme dag og sted kl. 19:00 
 
17/06/2021/HM 
                 
                     


