Hirtshals Golfklub Bestyrelsesmøde
Mandag den 9. november 2020 – Skype møde
Til stede: Flemming Myrup/FMY, Kurt Eltved/KE, Bodil Vidarsson/BV, Bruno Petersen/BP, Lars Lykkegaard
Jensen/LLJ og Jon Magnussen/JM

Dagsorden
1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møder – september og oktober
P.g.a. corona-lukning udskudt til senere
2. Orientering m.v. fra formanden
a. Medlemsformer – gennemgang ( bilag )
FMY gennemgik bilag med hensyn til medlemsformer, herunder blev det oplyst, at der har
været afholdt evalueringsmøde med begynderudvalget. Der er 20 der har meldt sig ind, mens 5
af nybegynderne spille i Hjørring (gratis resten af året). Det blev drøftet, hvordan man
eventuelt kunne holde på de nye medlemmer i HGK. Bestyrelsen overvejer og punktet
udskydes til næste møde.
i. Fleks – hvad gør HGK – Det blev drøftet. Enig bestyrelse siger nej til fleks.
b. Klubbens biler ( Bilag )
Bilparken blev diskuteret, herunder også etablering af system med direkte booking via golfbox.
Kræver en investering på ca. kr. 15.000.
Bilparken. Der er 2 biler der kan køre og er driftssikre. 3 biler er 16-18 år gamle. BV fremlagde
bilag. Økonomien ved anskaffelse af 2 nyt biler blev gennemgået, herunder evt. salg af
sponsorreklame på de nye biler, prisen herfor m.m.
Der er enighed om at købe 2 nye biler, med aftale om evt. tilkøb af en tredje. 3 gamle biler
skrottes.
c. Møde med De3 – aflyst af Sindal. Nyt møde afholdes i december. Afventer dette.
d. Ekstraordinær generalforsamling. Der var enighed om en ekstraordinær generalforsamling den
26. november 2020 med forslag, som udsendt via golfbox, opslag i klubben m.m.

3. Orientering m.v. fra næstformand

GNG møde den 19. oktober 2020. KE orienterede kort herom, herunder hvem der har formandsskabet i
2021(Brønderslev) og 2022 (Ørnehøj). Hvis man ikke ønsker at være med i ordningen, så er
skæringsdagen 1. november.
4. Regnskab / budgetopfølgning
a. Priser 2021 – bagskabe, elvogne, scootere, biler m.m. – udskydes til næste møde.
b. Regnskab, budget
BV gennemgik regnskab og budget. Vi er i mål med greenfee, lidt over årsbudget.
Budgetforslag 2021.
Budgetforslaget fra baneudvalget blev gennemgået og godkendt.
Debitorlisten blev gennemgået.
BV og BP gennemgår til næste gang økonomien vedrørende el.

5. Orientering fra udvalgene
• Husudvalg
o Garage elkøretøjer – orientering – Der lægges fliser i garagen (Peter, keeper) i stedet for
støbt gulv. Udgiften til fliser er ca. kr. 9.000 + løn, mens et støbt gulv vil koste kr. 30.000.
Bestyrelsen var enig i, at der lægges fliser i garagen.
Landzonetilladelsen er i høring. Kommunen mangler at give os tilbagemelding.
Terminalerne i klubben skal opdateres.
•

PR- og Markedsføring
LLJ orienterede vedrørende tracking.
XM annoncering blev drøftet.

•

Eliteudvalg
JM orienterede. Datoer for næste år har han modtaget. Disse gennemgås med Carlo, når han –
efter coronanedlukningen - vender tilbage. Reserveres til kalender m.m.

•

Turneringsudvalg

•

Sponsorudvalg
Jubilæumsfonden Tannishus.
Forespørgsel fra Tannishus blev drøftet og det blev vedtaget at yde bidrag til jubilæumshæfte.
Sponsorkoncept – skema drøftes næste bestyrelsesmøde.
Ny sponsor XL Byg

•

Juniorudvalg.
Intet

•

Baneudvalg

o
o

Dræn hul 1
Mandskab rest af året
Fokus i løbet af vinteren, mere lys og luft til greens, flere penge til gødning,
vandingsbudget er steget, da der vandes på hul 8.
Fridi m.fl. vil rydde op langs fairway ved hul 8.
Propning af greens lægges efter klubmesterskaberne i 2021.

6. Punkter til næste møde
Sponsorkoncept
Priser på el
Visitkortordningen
7. Kommende møder
Næste møde den 14. december 2020, kl. 17.30 (fysisk møde, hvis muligt).
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