Hirtshals Golfklub Bestyrelsesmøde
Mandag den 8. juni 2020
Til stede: Flemming Myrup/FMY, Kurt Eltved/KE, Bodil Vidarsson/BV, Bruno Petersen/BP, Jon
Magnussen/JM, Lars Lykkegaard Jensen/LLJ
Fraværende:

Dagsorden

1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde.
Referat fra seneste bestyrelsesmøde blev underskrevet.
2. Orientering m.v. fra formanden
a. Momskompensation, status
i. Gavegivere.
Der er over 100 gavegivere, således at der er indgået ca. kr. 20.000. Bestyrelsen er enig
om, at der gives besked til klubbens medlemmer om, at der er over 100 givere. Hvis
man synes, at man vil give gave allerede i år, så er man velkommen til det. Ellers vent til
næste år (2021).
ii. Videre forløb
Ruth Andersen og Jytte Mortensen gennemgår listen over indbetalingerne for at se om
kriterierne er opfyldt, herunder oplysning om cpr.nr., såfremt der ønskes skattefardrag.
KE har taget kontakt til Ruth og Jytte.
b. XM golf, status
FMY har været til møde i Åbybro om XM golf, bestående af Øland, Åbybro, Løkken og Hirtshals.
Det er en fælles ordning for de 4 baner, og et medlemskab koster 400,00 om året. Fuldt
betalende klubmedlemmer kan rette henvendelse til Carlo, hvor der for resten af året i år
betales kr. 300,00, og herefter oprettes man i golfbox. XM-golf medlemmer inviteres til en årlig
turnering. Det blev vedtaget at prøve ordningen i indeværende år. Hvis det ikke er noget, så
meldes klubben ud igen. FMY oplyser, at 126 medlemmer i Åbybro har købt, 40 har købt i
Øland og ca. 30 har købt i Løkken.
c. Golfens dag den 21. juni 2020, nybegyndere i øvrigt, status
Carlo har den praktiske del. Golfens dag offentliggøres på Facebook. BP lægger det på
hjemmesiden. LLJ retter henvendelse til Skaga FM og Flaskeposten. Eventuelt laves flyers.
d. Firmaarrangementer, status, forslag til hjemmeside, udsendelser m.v.
PR og Marketing udarbejder forslag til hjemmesiden. LLJ taler med Carlo herom.

e. Alarm opfølgning, alarm liste, opfølgning
Alarmliste blev godkendt og underskrevet. BP undersøger koder.
f. Rykkerprocedure og kontingent, opfølgning
Proceduren blev gennemgået og vedtaget.
3. Orientering m.v. fra næstformand
Benzin og dieselaftale med HTC (Go’On) fungerer nu uden problemer. Prisen er dog primo juni
reguleret, men vi får stadig den samme rabat.
4. Regnskab / budgetopfølgning
Bestyrelsen gennemgik resultat og budget pr. 31/5 2020.
5. Orientering fra udvalgene
• Husudvalg
o Skiltning, opfølgning fra sidst
BP har undersøgt priser.
•

PR- og Markedsføring
LLJ har lavet instagram profil for klubben.
Der er lagt billeder fra seneste match. LLJ efterlyser materiale, der kan lægges op. Evt. materiale
fra begynderudvalget, elitetræning m.m.

•

Digital Strategi
o
o

Montes, nedlukning af gamle hjemmeside, mv, opfølgning fra sidst (BP)
BP taler med Montes
OneDrive, arkivering af vigtige dokumenter, opfølgning fra sidst (JM)
JM og BP aftaler nærmere

•

Eliteudvalg
Der er 2 hold, og de er i gang.

•

Turneringsudvalg
o

•

Første match afholdt – erfaringer?
Første turnering er afviklet og det gik godt.
JM undersøger afvikling af øvrige matcher i 2020.
Der findes instruktionsvideo på hjemmesiden om elektronisk scorekort (ligger bagved
logon til golfbox)

Sponsorudvalg
Sponsormatchen den 12. juni 2020 er udsat/aflyst p.g.a. corona.
JM vil undersøge om den kan spilles til efteråret. Sponsorerne hører nærmere.
Tannishus i Tversted er begyndt at købe greenfee billetter i større omfang.
Der er kun 4 sponsorer, der mangler at betale, og disse skal betale senest 1. august 2020.
Med lidt held og god vilje vil vi komme meget tæt på budgettet for 2020.

KE har aftale med ColorLine vedrørende norske greenfee m.m.
•

Juniorudvalg
Intet til drøftelse.

•

Baneudvalg
o
o
o
o

Tørke, vandforbrug
Vandforbruget er stort, og der blev drøftet eventuelle tiltag.
Oliespild
Drøftet.
Sprøjtning for ukrudt gennemført
Drøftet.
Timer
Eleven skal 3 uger på ferie. Frivillig hjælp er klaret.

6. Punkter til næste møde
Sponsorkoncept.
Brev til potentielle medlemmer, vedtægter m.m.
7. Eventuelt
a. Nøgleskema underskrives
Nøgleskemaet blev underskrevet.
b. – der kan ikke laves flere nøgler
Det undersøges, om der kan laves flere nøgler.

8.

Kommende møder
Fastlagt til den 10. august 2020

9.

Diverse
c. Ønske om flere bil- og scooterpladser, FMY orienterer
d. Muligheder for byggeri u. fundament, FMY orienterer
FMY orienterede om, at der kommer til at mangle bil- og scooterpladser, plads til elvogne m.m.
FMY inhabil, forlader mødet.
Den resterende bestyrelse var enig i, at der skal undersøges hvor stort behovet er, hvad er
grundlaget.
BP retter henvendelse til ingeniør om evt. forslag og diverse undersøgelser, idet det skal afklares,
hvorvidt der skal bygges på sokkel. Hvor stor skal bygningen være, hvis den er under 60 m2 skal der
ikke søges byggetilladelse. Endvidere skal der også ske undersøgelser i forbindelse med, at
klubbens arealer grænser op til §3-miljøområde.
Et eventuelt byggeri kan ikke startes før 2021/2022.
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