Hirtshals Golfklub Bestyrelsesmøde
Mandag den 10. september 2020
Til stede: Flemming Myrup/FMY, Kurt Eltved/KE, Bodil Vidarsson/BV, Bruno Petersen/BP, Lars Lykkegaard
Jensen/LLJ
Fraværende:

Dagsorden

1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde.
Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde blev referat.
2. Orientering m.v. fra formanden
a. XM Golf
Øland-Aabybro-Hirtshals-Løkken. Bestyrelsen har besluttet, at vi deltager i XM golf i 2021.
b. Golfhæftet
Der tjekkes op på konditionerne, før vi vil beslutte os.
c. Greenfee i 2021
Vi har besluttet, at greenfee 2021 skal være 350 DKK til hverdage samt 400 DDK i weekender.
d. Strategimøde 1. oktober 2020
Klubben holder strategimøde med 3 eksterne medlemmer.
e.

Miljøstyrelsen
Har meldt os til Politiet på baggrund af et besøg 7. november 2018, der manglede bl. a. et
vandur. Vi hensatte 15.000 DDK til evt. bøde i 2018, som står og venter.

3. Orientering m.v. fra næstformand
Se nedenfor under sponsorudvalg.
4. Regnskab / budgetopfølgning
Regnskab er bedre end budget.
5. Orientering fra udvalgene

•

Husudvalg
o Byggeansøgning er afsendt, vi har stødt på en del restriktioner, fredskov – afstand.
Museumsloven – fredede volde og diger, landzonetilladelse d.v.s. byggeriet skal i høring.
Margit og Sigurd Espersens familiefond er ansøgt om støtte til byggeriet.
Afgørelse sker 15. september 2020.

•

PR- og Markedsføring

•

Digital Strategi
Lytzen alarm, hjælp til indkodning. Profiler på hvert bestyrelsesmedlem.

•

Eliteudvalg
Et af vores Elite hold rykker op i 3. division fra 2021. Tillykke !

•

Turneringsudvalg
Intet til drøftelser

•

Sponsorudvalg
Colorline, 2020/2021 får 20% på greenfee, vi modtager modydelse i form af 4 bilpakker til Norge.
Seamech: Birdiesponsorat + skilt på herre teested.
Sponsordag 2021 er aftalt til den 28. maj 2021.
Sponsorkoncept input drøftes på næste møde.

•

Juniorudvalg
LLJ vil prøve at lave oplæg til Golf Sommerskole 2021.

•

Baneudvalg
Hul 8 er nu reetableret
Annettes ansættelse forlænges med 1 måned til 30.oktober 2020..

6. Punkter til næste møde
Hvor meget kan et udvalg bestemme udenom bestyrelsen ?
Der sker ingen nedsættelse på greenfee før banen laves om til vinterbane.
7. Eventuelt
KE, materiale vedrørende almennyttig forening er indsendt, og frist er overholdt for at blive godkendt.
8.

Kommende møder
Fastlagt til 5. oktober 2020 startende kl. 18.30 med spisning og efterfølgende møde kl. 19.00.
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