Hirtshals Golfklub Bestyrelsesmøde
Mandag den 14. december 2020
Til stede: Flemming Myrup/FMY, Kurt Eltved/KE, Bodil Vidarsson/BV, Bruno Petersen/BP, Lars Lykkegaard
Jensen/LLJ (via Skype) og Jon Magnussen/JM

Dagsorden
1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møder.
2. Orientering m.v. fra formanden
a. Medlemsformer – gennemgang ( bilag )
Det blev igen drøftet, hvordan man eventuelt kunne holde på de nye medlemmer i HGK.
i. Prøvemedlemmer. Se referatet fra mødet i november.
ii. Passiv og ventelister.
Tidligere medlemmer, der efter f.eks. 3 år, ønsker at blive prøvemedlem igen kan kun
spille lokalt spil (uden DGU kort) for kr. 599,-. Altså et tilbud der kun gælder 1 gang.
Passive medlemmer kan godt stå på venteliste til elparkering/bil. Passive medlemmer
kan godt have skab og bilplads, så længe der er plads. Ellers kommer de aktive
medlemmer først.
Udmeldelse af klubben. Tab af rettigheder til skab m.m.
b. Møde med De3 – Nyt møde er afholdt. De 3 er blevet til 2, idet bestyrelsen i Sindal ikke ville
samarbejde med klub hvor der er fleks. Løkken var kede af det, men det er endt med, at de3 er
blevet til 2. Aftalen er underskrevet. Tages op igen til næste år.
c. Årets golfer
Bestyrelsen har valgt at spørge medlemmerne herom.
d.

KE og FMY er på valg.
KE ønsker ikke genvalg.
Det er ønsket, at der findes 2 nye medlemmer til bestyrelsen, og at der evt. laves underudvalg
til de forskellige arbejdsområder.

3. Orientering m.v. fra næstformand
Der var drøftelser vedrørende Bygma, herunder vedrørende klubbens rabat hos Bygma. KE kontakter
Bygma,” når coronaen tillader det ”
Momsrefusion.
Jytte Mortensen arbejder på sagen, herunder indberetning af gavegiverne m.m.
4. Regnskab / budgetopfølgning
a. Priser 2021 – BP retter hjemmesiden med vedtagne priser.
b. Regnskab, budget
BV gennemgik regnskab og budget. Det er trods alt blevet et godt år. Det overskud der er,
bruges til konsolidering. Overskuddet kommer fra bl.a. momsindtægterne m.m.
Bestyrelsen mener at kontingenterne skal fortsætte uændret.
Greenfee er fastsat til:
Senior hverdage
kr. 350,00
Senior weekend
kr. 400,00
Junior
kr. 175,00
9 hullers Pay and Play
kr. 80,00
Vinterbane
kr. 80,00
Billeje for klubbens medlemmer forhøjes fra kr. 125,00 til kr. 150,00.
Budgetforslag 2021.
Der blev drøftet udgift til junior turneringer, idet juniorerne har efterlyst at komme ud af spille.
Bestyrelsen var enig i, at der skal afsættes et beløb hertil.
5. Orientering fra udvalgene
• Husudvalg
o Garage elkøretøjer – der blev orienteret om arbejdet. Der har været afholdt byggemøde.
Sokkel laves så snart det kan lade sig gøre. Per Andersen tager sig af bygningen.
Keeperne har lagt vandledning udenom, således at den kommer udenfor bygningen.
o Terminaler / automater.
BP arbejder på løsning af problemerne
o BP undersøger om der evt. kan laves depotrum i herrernes omklædningsrum.

•

PR- og Markedsføring
LLJ orienterede vedrørende tracking. LLJ arbejder videre hermed.
BP foreslog link på facebook til hjemmesidens referencer. LLJ undersøger.

•

Eliteudvalg
Intet til drøftelse.

•

Turneringsudvalg
o Kalender 2021. JM udarbejder kalender i samarbejde med Carlo mht. datoer o.s.v. JM
taler med Carlo hurtigst muligt og aftaler datoer med sponsorer.

•

Sponsorudvalg
KE orienterede om, at XL Byg, Hjørring har tegnet sponsorat for 2021.
Aftalt, at KE sender list over ledige teesteder til skiltning.
BP tager kontakt til Leif Bilde og undersøger priser m.m. med hensyn til gæstescorekort m.m.,
greenfee billetter m.m.

•

Juniorudvalg.
Intet

•

Baneudvalg
FMY orienterede. Vinterhuller, flagstænger skal renoveres, maskiner efterses, restferie m.m.
afvikles (BV taler med Kenneth herom i forhold til den nye ferielov)

6. Punkter til næste møde
Drøftelse af indkaldelse til ordinær generalforsamling, der forventes afviklet den 3. marts 2021, kl.
19.00 i klubhuset.
7. Kommende møder
Næste møde den 11. januar 2021, kl. 17.30 (fysisk møde, hvis muligt).
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