Hirtshals Golfklub Bestyrelsesmøde
Mandag den 8. april, 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:

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

2. Orientering fra formanden
- Det var en god arbejdsdag på banen, og de nye røde bænke til banen blev indviet. Efterfølgende
pølser på grillen var en succes.
-Listen angående frivilligt arbejde, som blev rundsendt, gav ”kun” 2 refleksioner.
-Deltagere til mødet med klubberne i klubben onsdag den 24. april.

-JG oplyste, at der nu er etableret 3 el p-pladser til gæster med autocampere. Brug af pladserne
skal være golfrelateret og i max. 2 dage.

3. Regnskab / budgetopfølgning
-Kontingent og sponsorgrupperne balancerer nu med årsbudgettet, hvilket bestyrelsen er
meget tilfreds med.

4. Orientering fra udvalgene
Husudvalg
-Der arbejdes videre med el-plads projektet.
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PR-og Markedsføring
-På Flaskeposten
-Afholdt nyt møde med DGU. I 2019 er målet 40 nye og der lægges kræfter i Golfens Dag, en
ekstra Spil Med Dag 12/5 og grupper fra anden sport. Prisen på prøvemedlemsskab er i år
499.-for 10 uger og beløbet fratrækkes ved indmeldelse.

Digital Strategi
Eliteudvalg
-Har afholdt træningsweekend 13-14/4 med spil i Hirtshals og Hjørring.

Golfspilleren i Centrum
Turneringsudvalg
-

Åbningsturneringen 7. april var en fin dag og igen tak til Jyske Bank, som også tilkendegav
afholdelse i 2020.

Sponsorudvalg
-Følger fint budgettet og nye emner blev foreslået.

Juniorudvalg
Baneudvalg
-Der er repareret og renset dræn på hul 1.
-En del fairways har tørkeskader.

Begynderudvalg
Baneservice
Sekretæren
5. Punkter til bestyrelsens behandling
6. Punkter til drøftelse i bestyrelsen
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7. Eventuelt

8. Kommende møder: 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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