Hirtshals Golfklub Bestyrelsesmøde
Mandag, den 11. maj 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.
FMY orienterede de nye bestyrelsesmedlemmer om proceduren for godkendelse af referat og
underskrift m.m.
2. Orientering m.v. fra formanden
a. Teebox, orientering.
FMY oplyste, at han har fået henvendelse fra et firma vedrørende teebox. FMY har svaret på
henvendelsen, men ikke fået tilbagemelding fra udbyderfirmaet.
b. Golfhæftet; orientering
Golfhæftet blev diskuteret igen, og man er enige om at fastholde beslutningen om ikke at
administrere golfhæftet.
c. Momsrefusion
FMY og KE har haft møde med 2 frivillige medlemmer, der vil være behjælpelig med at
indhente data på gavegiverne og indsende/indberette til SKAT. Kommunikationen til
medlemmer m.fl. skal ske via golfbox, på hjemmesiden og Face-book ligesom materiale vil ligge
i shoppen. LLY laver flyers. Indbetalingerne skal ske hvert år og skal ske via MobilePay.
Minimum 100 personer skal give gave.
d. Begynderudvalg,
FMY har kontakt til begynderudvalget, der oplyser, at der er 16-20 potentielle nye medlemmer.
Carlo deltager i det nødvendige arbejde i forbindelse med introduktion til golfspillet. Vedtægter
m.m. udleveres til de nye medlemmer og de gives en god orientering om golfsporten.
e. DIF og DGI´s corona hjælpepulje.
Der er søgt om at få cirka 92.000 kr. til dækning af manglende indtægter f.eks. greenfee, salg af
øl og vand. Manglende indtægter fra de norske LD-medlemmer (manglende betaling af
kontingent), matchfee fra åbningsmatch og udlejning af golfbiler.
f. Firmaarrangementer,
i. Henvendelse, pris og indhold

Der er kommet henvendelse fra et lokalt firma med hensyn til afholdelse af firmaarrangement med deltagelse af f.eks. 15-20 personer. Der skal gives en intro af spillet,
en tur på par 3 banen, puttebanen o.s.v. og ikke mindst Carlo på slap line. Det blev
diskuteret hvorledes dette kunne laves, herunder også hvad der eventuelt skulle
betales for et sådant arrangement.
g. Procedurer internt,
i. Alarm.
Der blev aftalt procedure med henblik på ordning ved alarmopkald.
ii. Godkendelse af referater, arkivering og offentliggørelse.
Der blev aftalt nærmere herom.
iii. Arkivering af underskrevne aftaler, forpligtende aftaler – hele bestyrelsen
Der blev aftalt nærmere herom.
h. Medlemmer,
i. Udeståender, rykkerprocedure.
En rykkerprocedure blev drøftet. Det blev aftalt, at der skulle sendes en almindelig
rykker via golfbox samt en rykker to, hvorefter ens spilletilladelse bliver blokeret.
ii. Kontingent ved indmeldelse i løbet af kalenderår
BV undersøger og melder tilbage. Punktet medtages på næste bestyrelsesmøde.

3. Orientering m.v. fra næstformand
Der er kommet yderligere to klubber, der ønsker medlemskab af samarbejdet i GNG, Hobro Golfklub og
Dronninglund. Det vil sige at medlemmerne kan spille til ½ greenfee i ovennævnte to klubber og de kan
selvfølgelig også spille til ½ greenfee hos os.
4. Regnskab / budgetopfølgning
Efter omstændighederne er første kvartalsregnskab fornuftigt under hensyntagen til manglende
greenfee, manglende indtægter ved salg af øl og vand m.m., samt manglende sponsorindtægter. Vi har
søgt støtte jf. ovenstående under formandens punkt.
5. Orientering fra udvalgene
• Husudvalg
BP har talt med Falck med gennemgang af ildslukkere.
P-plads skiltning. Der indhentes tilbud fra Eccoprint og der vendes tilbage. BP laver selv prøve.
Helge er i gang med at reparere halvtaget. Med hensyn til det frivillige arbejde, så er arbejdet
vedrørende gården sat i gang.
BP efterspurgte procedure vedrørende materialeindkøb, og der blev aftale nærmere herom.
•

PR- og Markedsføring
LLJ orienterede om introen vedrørende Face-book. Endvidere blev drøftet nyt tiltag og det blev
aftalt, at BP og LLJ aftaler nærmere herom.

•

Digital Strategi
BP spurgte til aftalen med Montes, og det undersøges. Den gamle hjemmeside skal lukkes ned og
BP drøfter dette med Jesper Gammelgaard.

•

Eliteudvalg
JM orienterede herom.

•

Turneringsudvalg
JM undersøger med henblik på afvikling af matcherne i efteråret.

•

Sponsorudvalg
KE orienterede om vor nye aftale med HTC (Go-On). Der er indtil nu bestilt mellem 10-15 nye
benzin- og dieselkort og disse kan efter aftale (mail fra Go-On) hentes i butikken.
Der er desværre 18 sponsorer som ikke har forlænget deres sponsorat indtil nu. Der er dog 6
sponsorer som har tilkendegivet at ville indbetale senere på året. Resten har dog takket pænt nej
til at sponsere i 2020, og der er to årsager til at de ikke ønsker at sponsorerer.
Det er manglende brug af visitkort samt Corona-krisen.

•

Juniorudvalg
Carlo har oplyst, at der er cirka 12 juniorer, og han tager sig af dem.

•

Baneudvalg
FMY orienterede om banen, herunder om hullerne på greens. Der arbejdes på en løsning

6. Punkter til næste møde
Corona update m.m.
7. Diverse
LLJ laver opslag på Face-book med en opfriskning om at lukke igennem o.s.v.
8. Eventuelt
Nøglegennemgang.
9. Kommende møder: 8. juni 2020, kl. 18,30

Referent: Helle Eltved

