Hirtshals Golfklub Bestyrelsesmøde
Mandag 9. marts 2020, kl. 18:30
Mødt var: Bodil Vidarsson (BV), Flemming Myrup (FMY), Kurt Eltved (KE), Jon Magnussen (JM) og
Bruno Petersen (BP)

Dagsorden:
1. Bestyrelsens konstituering
Den nye bestyrelse har nu konstitueret sig således:
Formand:
Flemming Myrup
Næstformand:
Kurt Eltved
Kasserer:
Bodil Vidarsson
Medlemmer:
Jon Magnussen
Bruno Petersen

2. Orientering fra formanden
Angående golfhæftet, så er bestyrelsen enig i, at dette skal droppes. Carlo orienteres herom.
Der er kommet henvendelse fra et dronefirma, der gerne vil lave optagelser. FMY undersøger nærmere.
FMY orienterede om en henvendelse fra anden klub om evt. momsrefusion. FMY har henvendt sig til
statsaut. revisor Peter Christensen, der undersøger forholdet nærmere.

3. Regnskab / budgetopfølgning
BV oplyste, at der fortsat var mange restancer. Der vil nu blive udsendt rykkere, herunder vil det blive
oplyst, at såfremt man ikke betaler inden 14 dage, så vil ens spilletilladelse blive lukket ned, det vil sige, at
man ikke kan booke tid i golfbox.
BV oplyser, at der er mange rettelser i forhold til biler med el, og bestyrelsen vedtog, at man
gennemgik/krydstjekker.

4. Orientering fra udvalgene
Husudvalg
Det er bestemt, at BP skal have kiggeadgang til økonomi så han kan følge budget m.m.

Rengøringen af toiletter, køkken foretages af Anders.

Indkøb foretages hos Spar, der leverer til klubben.
Renholdelse af gården er aftalt med frivillige.
Arbejdsdagen den 28. marts 2020. Der kommer opslag via golfbox.

PR-og Markedsføring
BP og JM – taler herom

Digital Strategi
BP og JM

Eliteudvalg
Turneringsudvalg
JM kontakter Jesper Gammelgaard for nærmere orientering.

Sponsorudvalg
KE oplyste om HTC aftalen. Der er ikke ret mange der bruger den. Der rettes henvendelse til HTC om
hvorvidt ordningen skal fortsætte.
Der forventes frafald af sponsorer.
Med hensyn til SGN og GNG ordningerne orienterede KE herom. Sidste møde i forbindelse med de to
ordninger er den 20. marts 2020. Herefter offentliggøres aftalerne og golfbox skal rettes til.
Golfens dag. BP modtager materiale herom og offentliggør det på klubbens hjemmeside.
BP og FMY tager møde herom.

Juniorudvalg
Baneudvalg
FMY orienterede om, at banen er meget våd, men standen er pæn. Det er især hul 3, 11, 12 og 15.

Vandingsanlæg på hul 8 er næsten færdigt.
Drænet på hul 15 foran green har haft effekt.

5. Punkter til bestyrelsens behandling
Der var enighed i bestyrelsen om, at banen er lukket for køretøjer fra 9. marts 2020 og en uge frem.
Herefter vurderes igen. Der kommer opslag via golfbox.

6. Punkter til drøftelse i bestyrelsen
Se ovenfor.

7. Eventuelt
Der tages nu skridt til at få ændret adgangskoder m.m., der tages kontakt til banken med henblik på
ændringer af underskriftsberettigede, altså alle de praktiske ting i forbindelse med ændring af bestyrelse
m.m.
BP og JM har modtaget nøgler.

8. Kommende møde: 06.04.2020
Fastholder at afholde bestyrelsesmøder den 2. mandag i måneden, bortset fra april 2020 og juli måned.
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