Hirtshals Golfklub Bestyrelsesmøde
Mandag 10. februar 2020, kl. 18:30
Bestyrelse: Jan Christiansen (JC), Jesper Gammelgaard (JG), Bodil Vidarsson (BV), Flemming Myrup
(FMY), Jens Peter Thomsen (JPT), Kurt Eltved (KE)
Fraværende: (FMY).

Dagsorden:
1. Godkendelse og underskrift af sidste møde
Referat af bestyrelsesmøde mandag den 13. januar 2020 blev godkendt og underskrevet ligesom
referaterne fra de tidligere to møder blev underskrevet.

2. Orientering fra formanden
Der er blevet afholdt møde om SGN samarbejdet, hvor JC og KE deltog.
Næste møde i udbrydergruppen foregår i Hals den 12. februar 2010, hvor KE deltager. Her skal
drøftes yderligere om deltagelse i de to foreninger. Nærmere herom efter mødet.
Der afholdes også møde i SGN Gruppen den mandag, den 24. februar 2020 (samme dag som vi
holder generalforsamling). Bestyrelsen udarbejder skriftligt oplæg til mødet vedrørende fremtidig
deltagelse i SGN samarbejdet.
Partnerskabet med Sindal og Løkken. Der skal indkaldes til møde med klubberne i Hirtshals, når den
nye bestyrelse i Hirtshals er på plads.
Der er kommet besked fra Fritid Hjørring Kommune, hvor man opfordrer klubben til at udarbejde et
høringssvar.
Henvendelse fra World Amateur Golfers Championship, hvor man gerne vil holde arrangement i
klubben i uge 29. JG ser på sagen og rapporterer tilbage.
Bestyrelsen finder, at det vil give en god markedsføringsværdi. Skal lige afstemmes med Krogens
match.
Der er kommet besked fra politiet om, at efterforskningen af branden er standset. Politiet har
lukket sagen.
Alkoholbevillingen er på plads, og videreføres af Carlo.
Der er kommet en henvendelse fra CV Sport vedrørende Paddel tennis.

I DGU’s klubnyt nævnes bl.a. markedsføring for golfens dag. Vi lader det gå videre i
begynderudvalget.
Sonja og Elin fortsætter ikke i begynderudvalget. Peter og Vibeke fortsætter og finder selv 2 nye
medlemmer.
Gave til årets golfer: afklares på generalforsamlingen.

3. Regnskab / budgetopfølgning
Statsaut. revisor Peter Christensen, BDO Hirtshals, gennemgik udkast til årsregnskab m.m.
Årsregnskabet blev underskrevet af bestyrelsen.
Ikke yderligere til drøftelse.

4. Orientering fra udvalgene
Husudvalg
Helge er gået i gang med at klare opgaven vedrørende udbedring af taget.

PR-og Markedsføring
Digital Strategi
Eliteudvalg
Den planlagte tur til Tyskland er aflyst.

Turneringsudvalg
Planen for sæsonen er klar. Der mangler folk til turneringsudvalget.

Sponsorudvalg
KE orienterede om ansættelsen af Anders Martensen, herunder at ansættelseskontrakt m.m. er på
plads.
De sidste visitkort bliver sat op på tavlen i uge 7. Det kan nævnes, at der ved aflevering af visitkort
ved besøg på Nordsøen Oceanarium gives 20% rabat på indgangsbilletten. KE opfordrer
medlemmerne til at bruge visitkortene noget mere. Visitkortene medbringes i forretningen og gives
til ekspedienten, som viderebringer det til chefen.
Vi har fået henvendelse fra mæglerkæde i Ålborg vedrørende henvendelser ved køb og salg af
ejendomme, hvor henvendelse kan give sponsorbeløb til klubben. KE afholder møde med
mæglerne i marts 2020 og vender tilbage.

Vi ændrer hjemmesiden med hensyn til greenfee m.m.

Juniorudvalg

Baneudvalg
FMY fraværende

5. Punkter til bestyrelsens behandling
Regnskab og budget blev godkendt til fremlæggelse for generalforsamlingen.

6. Punkter til drøftelse i bestyrelsen
Se ovenfor.

7. Eventuelt
JC opfordrede til, at man i den nye bestyrelse straks drøfter ændringer af adgangskoder m.m.,
tager kontakt til banken med henblik på ændringer af underskriftsberettigede, altså alle de
praktiske ting i forbindelse med ændring af bestyrelse m.m.

8. Kommende møde: 09.03.2020
Fastholder at afholde bestyrelsesmøde 2. mandag i måneden, bortset fra juli måned.
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