
 
 

1 

 

Bestyrelsens beretning 2020 
 
2020 vil nok blive husket på som året hvor vi fik Covi-19 og fik mange restriktioner som fik indflydelse 
på vores ageren i klubben, men som også i høj grad tillod os at spille golf hele året, på nær lige 14 
dage, hvor myndigheder og DGU anbefalede man holdt lukket grundet covid-19 og det gav en del 
nye prøvemedlemmer. Sæson 2020 var præget af forholdsvis godt vejr og vores anlæg blev flittig 
benyttet.  
 
I det følgende vil bestyrelsen kommentere året 2020, ud fra de resultater og oplevelser vi selv har 
haft samt de tilbagemeldinger der er kommet i løbet af året. 
 

Medlemmer 
Medlemstallet er igen stigende, efter vi i foråret 2020 var på 900 medlemmer, har vi haft en jævn 
stigning, således vi endte på 1.090 medlemmer pr. 31/12-2020. Stigning i fuldtidsmedlemmer var 
40 fuldtidsmedlemmer i 2020.  
 
Det er stadigvæk meget vigtigt at rekruttere nye medlemmer, men absolut også fastholde de 
nuværende medlemmer. Det kan alle nuværende medlemmer hjælpe med til, ved at finde 
potentielle nye medlemmer og få dem med ud i klubben, men også sørge for at både nye og 
nuværende medlemmer får en god og positiv oplevelse i klubben, og oplever et godt socialt miljø i 
klubben og bliver en del af fællesskabet. 
 
I 2020 fortsatte samarbejdet med 5 andre klubber i Golfring Nordjylland. Vi har haft 132 tilmeldte 
til Golfring Nordjylland ca. som det plejer.  
Samarbejdet fortsætter i 2021 og består af Hals, Sæby, Brønderslev, Ørnehøj og Hjørring. 
 

Golf Cafeen 
Jens & Pernille har igennem hele 2020 haft et øget salg ud af huset og der dukker også flere 
bestillinger op på selskaber i Golf Cafeen og det er jo dejligt. Dog har Covi-19 haft betydning i form 
af nedlukning i perioder. Trods det kom Golf Cafeen nogenlunde gennem året, også godt hjulpet på 
vej af den indsamling nogle medlemmer i klubben fik stablet på benene, som der var stor opbakning 
til. Vi håber på et bedre 2021 for cafeen uden alt for meget corona. Vi ser frem til et forsat godt 
samarbejde i mange år forhåbentligt.  
 

Banen 
I 2020 blev besluttet indsatsen på banens skulle højnes. Vi har i flere år arbejdet på vores stier, 
således de bliver flottere og de steder, hvor det er muligt anlægge græsstier. Arbejdet med dette er 
stadig i proces. I 2021 begynder udskiftning af sand i vores bunker og vi håber er at det er færdigt, 
senest i starten af 2022. Arbejde, som på den lange bane, gerne skulle frigive lidt tid hos vores 
greenkeepere til andre opgaver.  
 
Vi ønsker at gøre en indsats for at komme den udpinte fairway til livs. Dette startede vi med i 2019, 
da vi lukkede Syd for at prøve nye tiltag af. Vi er blevet klogere og har sadlet lidt om og er i den 
forbindelse vi begyndt at give fairway mere gødning end tidligere. Sammen med tilgang af vand og 
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varme begynder græsset at gro ganske meget her i 2021 og den samlede effekt af dette er naturligvis 
at græsset begynder at tykne og fremstå grønnere. 
 
I vores baneindsats har vi planlagt at vores bane skal fremstå skarpere i klipningen mellem de 
forskellige klipninger (fairway, semi, og rough) samt fortsat have det naturlige udseende. Dette så 
vi kan tilbyde en smuk, spændende og velplejet bane til vores medlemmer og gæster. I den 
forbindelse er vi begyndt at klippe fairway i kurver, hvilket er med til at give banen et spændende 
udseende. Det er naturligt at fairway bliver lidt smallere de steder, hvor kurven buer ind og de steder 
fremstår lidt smallere. Vi ønsker at greenkeeperne koncentrere deres arbejde på områder, der 
højner banens kvalitet. Vi har i den forbindelse valgt at klippe mindre på steder udenfor 
spilleområdet. Dette er vi i skrivende stund i gang med at finpudse, i forhold til nogle af de forslag 
vi har modtaget fra forskellige sider. Vi er klar over det i processen med ny klipning, kan give gener 
med at finde bolde i rough m.m. Det er dog vores håb vi i efteråret 2021 kan øge klipningen af rough 
og derved mindske lede tiden igen. Vi håber I har tålmodighed og fortsat vil glæde jer over 
golfspillets fortræffeligheder.  
 
Med det antal ansatte der er i greenkeepergården, er det uvurderligt, at der er frivillige i klubben 
der påtager sig en del af de opgaver der ønskes udført, for ellers kommer vi ikke i mål med at 
gennemføre disse. Heldigvis har mange frivillige igen i 2020 givet en hånd med og en stor tak til 
dem. 
 

Turneringer 
Vi havde i 2020 også en række turneringer, men nogle af disse desværre med en faldende deltagelse 
blandt klubbens medlemmer. Vi kan kun opfordre medlemmer til at deltage i klubbens turneringer, 
da det også er en chance for at møde andre medlemmer end dem man spiller med til daglig, og dels 
også for at støtte op omkring de sponsorer der bidrager til vores turneringer og en stor tak til disse 
sponsorer. Det er trods alt også sjovere med en turnering med 90-100 deltagere end en med 45 
deltagere. 
 
Sæsonstartturneringen var den 28. marts hvor vi fik klargjort en masse ting på banen og ved 
klubhuset. Tak til alle dem som deltog med dette arbejde. Dette er jo med til at vi kan få sæsonen 
skudt godt i gang.  
 
Vores Påsketurnering er blevet omdøbt til GF forsikrings Påsketurnering og blev desværre aflyst på 
grund af Covi-19. 
 
2. pinsedag blev Nordjyske Bank turneringen spillet i flot vejr og pæn deltagelse, set i lyset af corona 
restriktionerne.  
 
I juli 2020 afholdt vi Vendsyssel Open og det var en af de turneringer som havde fremgang i 2019, 
desværre kunne vi kun mønstre 73 deltagere i 2020, hvilke er alt for lidt. Men igen var det en rigtig 
god oplevelse med spil fredag og lørdag, med indlagt Grill arrangement om fredagen og buffet om 
lørdagen. Der var mange deltagere fra nær og fjern, og med flotte gevinster på højkant, ja hele 3 
biler var en del af ”gavebordet”, men alle kørte dog alligevel hjem i de biler de var ankommet i. Fra 
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sponsorsiden var der meget stor opbakning til arrangementet, og naturligvis en stor tak herfra HGK 
til alle deltagere og sponsorer.  
 
I starten af august holdt Alvah Proen’s turnering, samt Hjørring Pro/Am turnering et par rigtige 
fornøjelige dage med en masse dejligt golfspil og hygge både på og uden for banen. I forbindelse 
med Proen´s turnering var der overrækkelse af Bitten Routledge vandrepokal, som i år gik til Jan 
Thomsen. Der var pæn opbakning til disse turneringer. 
 
I lighed med tidligere år var VIP42 turneringen i efterårsferien og Golf Caféens Grønlangkåls 
turnering primo november tilløbsstykker. Og til grønlangkålsturneringen var der i 2020 igen en 
ekstra ”gulerod” da Albert igen havde fået lov af Jens & Pernille til at give en eller flere snapse på 
dagen sammen med kålen og det medførte en ganske god stemning om eftermiddagen.  
 
Vi ønsker alle turneringsvinderne i løbet af året tillykke, og samtidig også et stort tillykke til 
klubmestrene der blev kåret i weekenden den 21-22 september, der var dog skuffende kun 27 
deltagere til klubmesterskaberne. Det må vi kunne gøre bedre i 2021. 

 
Klubmestrene 2020 fra venstre: Jim Magill (Veteran Herrer), Birgit Nielsen (superveteran Damer) Alice Hansen 
(Veteran Damer) Helle Christensen (Senior Damer) Michael Krag (Senior Herrer) Morten Trudslev (Midage 
Herrer) Magnus Østergaard (Herrer) 

 

Udvalg og frivillige 
Hjørring Golfklub er velsignet med mange frivillige, og det er vi meget taknemmelige for. Det er helt 
nødvendigt for at drive en forening som vores. De frivillige gør et kæmpe stykke arbejde i forskellige 
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udvalg og løser mange opgaver. Vi kan altid bruge flere frivillige, så har du lyst til at bidrage, så 
henvend dig endelig.  
 
I 2020 fik vi lig tidligere år igen mulighed for at give nogle af disse frivillige en ”kontant” belønning. 
Danbolig ved Kristian Rask gav nemlig mulighed for at give nogle frivillige et gavekort til 
proshoppen/golfcafeen, som en tak for deres indsats. En stor tak til Kristian for at støtte op om de 
frivillige i Hjørring Golfklub.  
 
Alle frivillige bliver – uanset indsats – inviteret til den årlige hjælperturnering i oktober måned og i 
2020 var der godt 90 frivillige der modtog sådan en invitation. 
 
Begynderudvalget sørger for at vores nye medlemmer bliver sluset ind i klubben. De har igen i 2020 
ydet en stor indsats med de mange nye og hjulpet med at disse har fundet sig godt til rette i Hjørring 
Golfklub. Der er nu opstået en tradition for spil både på tirsdag og fredage, som har været en stor 
succes med mange deltagere.  
 
Juniorudvalget har haft mange aktiviteter i 2020, den årlige tur til Norge måtte dog aflyses, grundet 
covid-19 situationen. Deres store arbejde har medvirket til  juniorafdelingen havde stor fremgang, 
lad os håbe det fortsætter i 2021.  
 
Bane- & husudvalg hjælper til med at rammerne for vores sport er tilfredsstillende. En lang række 
frivillige deltager i andre udvalg, er hjælpere ved forskellige lejligheder, giver et nap med ved 
turneringer eller sørger for at vores ”klubber i klubben” fungerer og bidrager med nogle gode sociale 
rammer. Husudvalget har gennemført flere aktiviteter i 2020, blandt andet færdiggørelse af 
indendørs træningslokale og ny overdækning til golfbiler. 
 
Handicap udvalget sørger for at vi bliver ”reguleret” på den gode måde og laver en årsrevision, som 
nogle er glade for og andre ikke.  
 
Tak til de mange frivillige som har hjulpet til. 
 

Sponsorer  
Men også vores sponsorer bidrager til at gøre Hjørring Golfklub til en attraktiv golfklub for både 
medlemmer og gæster, og her har vi en solid opbakning fra erhvervslivet i Hjørring, som vi er meget 
taknemmelig for.  
 
Vi afviklede i 2020 nogle arrangementer for vores sponsorer så de også kunne – udover eksponering 
i klubben og via medierne – få nogle gode oplevelser i klubben. Så husk at støtte op om dem, der er 
sponsor i klubben.  
 

Regnskab 2020 og budget 2021 
I 2020 kom vi ud med et overskud i størrelsen 167.000 kr. Det er tilfredsstillende med et overskud i 
den størrelsesorden efter nogle regnskabsmæssig lidt svagere år.  
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Ud af overskuddet skal det noteres at afskrivningerne udgør godt 1 mio. Knap halvdelen heraf på 
banen. Vores afskrivninger – på bygninger og banen især - er betinget af den lejekontrakt som vi har 
med Hjørring Kommune med udløb ultimo år 2031. Så overordnet set er den primære drift 
tilfredsstillende, men vi er som nævnt ”ramt af” nogle store afskrivninger og ligeledes at vi afdrager 
ganske meget på vores langfristede gæld i og med denne gæld skal være afviklet inden 
lejekontraktens udløb, så det er primært på likviditets siden der er og skal være fokus. 
 
Vi har haft forhandlinger med Hjørring Kommune gennem sæsonen og en aftale skulle nu være på 
plads politisk og vi afventer papirer på godkendelse af denne medio 2021.  
 
Regnskabet vil blive gennemgået og kommenteret på generalforsamlingen torsdag, den 08. juli 2021 
kl. 19.00 i klubhuset.  
 
Med hensyn til budgettet er der lavet et budget for 2021, som viser et overskud på 146.000 kr. 
Bestyrelsen har gennemgået budgetter og der er skåret hist og pist og nok vigtigst af alt har vi fundet 
plads til større investeringer i banen, herunder mere gødning af fairways samt nyt sand i bunkers på 
par 3 huller. Generelt arbejder vi på at forbedre banen til topniveau, således vi kan sammenligne os 
med de bedste baner i Jylland til glæde for vores medlemmer og gæster. 
 
Bestyrelsen har drøftet nøje hvad der kan forventes især på medlemstallet. Det fremgår således af 
vores vedtægter, at udmeldelse til en ny sæson skal ske senest 31. januar og vi strammer op omkring 
de udmeldelser som dukker op omkring marts-april. Budgettet bygger på et forslag fra bestyrelsen 
om uændret kontingentet for 2021. 
 
 Golfklubbens Venner, som har til formålet at sikre, gennem donationer, vores godkendelse til 
momskompensation hos skat, dette krævede minimum 100 personer som gemmen donationer på 
kr. 200,- pr. Person. Dette nåede vi også i 2020 – der blev indsamlet  ca kr. 22.000 og vi har 
opretteholdt vores godkendelse. 
 
Det detaljerede budget og bestyrelsens forslag til kontingent bliver fremlagt på 
generalforsamlingen. 
 

Afslutning 
Det er ikke blevet lettere at drive golfklub over de sidste år, hvilket vi kan se af de tiltag som både vi 
selv som andre klubber er nødt til at iværksætte. Derfor appelleres der også til medlemmerne om 
at stå sammen og hver især yde det bidrag man har mulighed for, så vi i fællesskab stadig kan nyde 
at spille en runde golf på vores dejlige anlæg. 
 
En stor tak til alle frivillige og ansatte i golfklubben for indsatsen i 2020 og med disse ord takker vi 
for sæsonen 2020 og ønsker alle en god og solskinsrig 2021 sæson hvor covi-19 og mundbind 
forhåbentligt bliver fortid. 
 
På bestyrelsens vegne. 
Michael Svendsen 
Bestyrelsesformand 


