Hirtshals Golfklub Bestyrelsesmøde
Mandag den 11. marts, 2019, kl. 18:30
Bestyrelse: Jan Christiansen (JC), Jesper Gammelgaard (JG), Bodil Vidarsson (BV), Flemming Myrup (FMY),
Jens Peter Thomsen (JPT), Bjarne Krogh (BK) Kurt Eltved (KE)
Ansatte: Vivi Poulsen (VP), sekretær
Fraværende: JC, med afbud

Dagsorden:
1. Godkendelse og underskrift af sidste møde
Godkendt og underskrevet.

2. Orientering fra formanden/næstformanden
- Der drøftedes starttider/spilafvikling for klubberne i klubben.
Der indkaldes til møde med klubberne. FMY laver oplæg.
-2. møde med DGU i forbindelse med rekruttering af nye medlemmer er afholdt.
Der er nedsat 4 mands styregruppe, Jesper Gammelgaard, Bjarne Krogh, Vivi og Carlo.
Der arbejdes på at finde interesserede medlemmer i og udenfor klubberne i klubben til at
medvirke i 4 undergrupper med hvert deres tema.
-Der er ansøgt 3 fonde om støtte til at etablere udslagssteder, men der er modtaget afslag.

3. Regnskab / budgetopfølgning
-Der er faktureret kontingent for i alt 2.167 TDK, 3 TDK bedre end budget.
-Kontingentstigningen udgør 191.600 DKK i B2019

4. Orientering fra udvalgene
Husudvalg
-Blik & Co vil sponsere og udføre arbejde med jernrør til kompressorerne.
-Der igangsættes arbejde med at nedlægge en sektion skabe i vest fløjen for derefter at
opføre skillevægge til eget rum for el-køretøjer.

PR-og Markedsføring
-Udvalget er obs. på, at udbrede golfklubbens halve greenfee her i 2019.

Digital Strategi 1

Eliteudvalg Golfspilleren i Centrum Turneringsudvalg
Sponsorudvalg
-Der afholdes sponsormatch fredag den 14. juni.
-Der er åbnet op for ansøgninger af tilskud hos DIF og sponsorgruppen vil sende relevante
forslag.

Juniorudvalg
-Handlingsplan for de 4 klubbers juniorer er udfærdiget. Der skal afholdes samlinger og spil
for juniorer og forældre på skift i de 4 klubber. Ligeledes er der planlagt arrangement ved
Open by Night i Hjørring.

Baneudvalg
-Der er udfærdiget nye lokalregler, som er godkendt af bestyrelsen.
-Der er solgt 4 gamle maskiner til samlet pris kr. 24.000
-Der er udskiftet nye rør til vanding på banen på tiltrængte områder.
-Der er malet nye røde pæle af de gamle og lavet nye henvisningsskilte.

Begynderudvalg
-Planlægger Åbent Hus 28/4.

Baneservice Sekretæren
-Der er indgivet navne til Introkort

5. Punkter til bestyrelsens behandling
-Forespørgsel fra passivt medlem om enkelte spil til lav pris på stor bane er ikke
imødekommet.

6. Punkter til drøftelse i bestyrelsen
-FMY udfærdiger den ønskede liste til rund sendelse vedrørende muligheder for
arbejdsopgaver, som medlemmerne kan bidrage til hen over året.

7. Eventuelt
2

8. Kommende møder: 8/4, 13/5, 17/6, 12/8, 9/9, 14/10, 4/11, 9/12
Referent: Vivi Poulsen

Jan Christiansen

Jesper Gammelgaard

Bodil Vidarsson

Formand/Spons./Hcp/Begynd.

Næstform./Turn/IT/PR/Elite

Kasserer/Strategiudvalg

Flemming Myrup

Jens Peter Thomsen

Bjarne Krogh

Baneudvalgsform./Gr.udv./Strategi.

Husudvalg

Spons./Bane/Junior

Strategiudvalg

Kurt Eltved
Sponsorudv./ PR
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