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Hirtshals	  Golfklub	  Bestyrelsesmøde	  

	  
Mandag	  den	  8.	  januar	  –	  2018,	  kl.	  18:30	  

	  
Tilstede:	  Jan	  Christiansen(JC),	  Carsten	  Poulsen	  (CP),	  Bodil	  Vidarsson	  (BV),	  Flemming	  Myrup	  
(FMY),	  Jens	  Peter	  Thomsen	  (JPT),	  Jesper	  Gammelgaard	  (JG),	  Bjarne	  Krogh	  (BK)	  
	  
Ansatte:	  Vivi	  Poulsen	  (VP),	  sekretær	  	  
Fraværende:	  	  
Dagsorden:	  

1. Godkendelse	  og	  underskrift	  af	  sidste	  møde	  

Afventer	  næste	  møde	  

2. Orientring	  fra	  formanden	  	  

	  
-‐Forretningsgang	  er	  underudarbejdelse	  og	  ligger	  til	  godkendelse/gennemsyn	  hos	  BDO	  Revision	  

	  
	  

3. Regnskab	  /	  budgetopfølgning	  

-‐Det	  foreløbige	  årsregnskab	  blev	  forelagt	  til	  godkendelse	  og	  der	  forventes	  et	  positivt	  resultat.	  
	  
-‐Budget	  2018	  er	  godkendt	  udvisende	  et	  mindre	  overskud.	  	  

	  
4. Orientering	  fra	  udvalgene	  

Husudvalg	  

PR-‐og	  Markedsføring	  

	   -‐Der	  arbejdes	  på	  plan	  for	  2018	  

Aktivitetsudvalg	  

Eliteudvalg	   	  

Golfspilleren	  i	  Centrum	  

Turneringsudvalg	  

	   	  

Sponsorudvalg	  



2	  
	  

Juniorudvalg	  

	   -‐Mulig	  afholdelse	  af	  Par-‐3	  turneringer	  

Baneudvalg	  

	   -‐Forventer	  4	  ansatte	  til	  opstart	   	  

Begynderudvalg	   	  

Baneservice	  

	   -‐Klubberne	  i	  klubben	  kontaktes	  for	  navne	  iflg.	  aftale.	  

Sekretæren	  

-‐Forberedelse	  til	  generalforsamlingen	  26/2	  2018	  

	   -‐Spisning	  KL.	  18:30,	  generalforsamling	  kl.	  19:00	  

-‐	  Repræsentantskabsmødet	  den	  17.	  marts	  2018,	  som	  afholdes	  på	  Comwell	  Korsør.	  Nej	  tak.	  

-‐HTC	  madordning	  2017	  kr.	  2640.-‐	   	  

5. Punkter	  til	  bestyrelsens	  behandling	  

6. Punkter	  til	  drøftelse	  i	  bestyrelsen	  

-‐Forespørgsel	  fra	  Øland	  Golfklub	  –	  golfring	  

-‐Vinter	  greenfee	  kr.	  80.-‐	  fra	  sæson	  2018/19	  	  

7. Eventuelt	  
	  

8.	  Næste	  møde:	   Aftalt	  til	  5/2	  	  	   	  

Fremtidige	  møder:	  12/3-‐16/4-‐14/5-‐11/6-‐13/8-‐10/9-‐
8/10-‐12/11-‐10/12	  	  

Referent:	  VP	  	  

Jan	  Christiansen	   	   Carsten	  Poulsen	   	   Bodil	  Vidarsson	  

Formand/Spons/Hcp/PR/Begynd	   Næst	  form./IT/turn./Spons	   Kasserer	  

Flemming	  Myrup	   	   Jens	  Peter	  Thomsen	   	   Jesper	  Gammelgaard	  

Bane/Gr.udv./Aktivit.	   	   Husudvalg	   	   	   Turn./IT/PR/Elite/Aktivit.	  

Bjarne	  Krogh	  
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Bane/Hus/Spons/Junior	  
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Hirtshals	  Golfklub	  Bestyrelsesmøde	  

	  
Mandag	  den	  5.	  februar	  –	  2018,	  kl.	  18:30	  

	  
Tilstede:	  Jan	  Christiansen(JC),	  Carsten	  Poulsen	  (CP),	  Bodil	  Vidarsson	  (BV),	  Flemming	  Myrup	  
(FMY),	  Jens	  Peter	  Thomsen	  (JPT),	  Jesper	  Gammelgaard	  (JG),	  Bjarne	  Krogh	  (BK)	  
	  
Ansatte:	  Vivi	  Poulsen	  (VP),	  sekretær	  	  
Fraværende:	  	  
Dagsorden:	  

BDO	  ved	  revisor	  Peter	  Christensen	  

	   Gennemgang	  af	  regnskab	  og	  protokol	  2017	  forud	  for	  generalforsamlingen	  

1. Godkendelse	  og	  underskrift	  af	  sidste	  møder	  

-‐Godkendt	  og	  underskrevet	  for	  18/12	  og	  8/1.	  

2.	  Orientring	  fra	  formanden	  	  

	   -‐Årsberetning	  2017	  er	  afsluttet	  

	   -‐	  SGN	  møde	  i	  Løkken	  mandag	  5/3.	  JC	  og	  VP	  

	   -‐Medlemmer	  af	  ældresagen	  tilbydes	  tirsdage	  og	  torsdage,	  som	  nye	  under	  begynderudvalget	  

	   -‐Drøftede	  Sponsordagen	  fredag	  den	  1.	  juni	  

	   -‐Emner	  til	  bestyrelsesmedlem	  

	  
3.	  Regnskab	  /	  budgetopfølgning	  

-‐Årsregnskab	  2017	  med	  overskud	  på	  168	  Tdk	  samt	  budget	  2018	  er	  af	  bestyrelsen	  godkendt	  til	  
fremlæggelse	  på	  generalforsamlingen	  

-‐Indtægter	  og	  debitorer	  pr.	  5/2	  blev	  gennemgået	  

4. Orientering	  fra	  udvalgene	  

Husudvalg	  

	   -‐Isolering	  af	  loft	  på	  klubhuset	  fastsat	  til	  søndag	  18/2,	  der	  rundsendes	  mail	  for	  flere	  hjælpere	  

PR-‐og	  Markedsføring	  

-‐Ny	  hjemmeside	  er	  lavet,	  testes	  ved	  næste	  møde.	  JG	  
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Aktivitetsudvalg	  

Eliteudvalg	  

	   -‐Til	  kommende	  sæson	  er	  et	  5.	  div	  og	  +50	  regionshold	  tilmeldt	   	  

Golfspilleren	  i	  Centrum	  

Turneringsudvalg	  

	   -‐Årets	  turneringer	  er	  lagt	  i	  GolfBox	  

Sponsorudvalg	  

Juniorudvalg	  

Baneudvalg	  

	   -‐Bekymring	  om	  forårsarbejdet	  kan	  starte	  planmæssigt	  på	  grund	  af	  vand	  

	   -‐En	  ny	  elev	  ansættes	   	  

Begynderudvalg	  

	   -‐Golfens	  Dag	  22/4	   	   	  

Baneservice	  

	   -‐Bestyrelsen	  melder	  tilbage	  omkring	  oplæg	  til	  baneservice	  inden	  weekenden.	  CP	  	   	  

Sekretæren	  

-‐Modul	  til	  greenfee-‐billetter	  gæsteterminal,	  en	  mulighed	  pris	  årligt	  7.500	  

5. Punkter	  til	  bestyrelsens	  behandling	  

6. Punkter	  til	  drøftelse	  i	  bestyrelsen	  

-‐I	  forbindelse	  med	  de	  nye	  golfregler	  fra	  2019	  vil	  klubbens	  koordinator	  være	  Hans	  Olsen,	  en	  
mulighed	  mere	  undersøges	  for	  deltagelse	  i	  kurser	  arrangeret	  af	  DGU.	  

7.	  Eventuelt	  

	   -‐JG.	  Møde	  med	  TDC	  

8.	  Næste	  møde:	   	  12.	  marts	   	   	  

Fremtidige	  møder:	  16/4-‐14/5-‐11/6-‐13/8-‐10/9-‐8/10-‐
12/11-‐10/12	  	  



3	  
	  

Referent:	  VP	  	  

Jan	  Christiansen	   	   Carsten	  Poulsen	   	   Bodil	  Vidarsson	  

Formand/Spons/Hcp/PR/Begynd	   Næst	  form./IT/turn./Spons	   Kasserer	  

Flemming	  Myrup	   	   Jens	  Peter	  Thomsen	   	   Jesper	  Gammelgaard	  

Bane/Gr.udv./Aktivit.	   	   Husudvalg	   	   	   Turn./IT/PR/Elite/Aktivit.	  

Bjarne	  Krogh	  

Bane/Hus/Spons/Junior	  
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Hirtshals Golfklub 
Ordinær Generalforsamling 

Den 26. februar 2018 
 
 
Formand Jan Christiansen bød velkommen til 61 deltagere. 
 
 
Punkt 1 – Valg af dirigent 
 
 Bestyrelsen foreslog Svend Ravn - Svend Ravn blev valgt. 
 

Svend Ravn kunne via dokumentation for mail rundsendt til alle 
medlemmer konstatere, at indkaldelsen til generalforsamlingen var 
rettidigt indvarslet og hermed måtte anses for at være beslutningsdygtig.  
 

Punkt 2 – Beretning 
 

-Bestyrelsens årsberetning samt link til regnskabet på hjemmesiden er 
rundsendt til alle medlemmer. 
Formand Jan Christiansen afgav en mindre mundtlig beretning, hvor han 
beklagede den store mængde vand, som alle har skullet forholde sig til. 
Aflysninger af spil, aflysninger af kørsel på banen, ændringer i forhold til 
arbejdet på banen, dog har det været en stor glæde at konstatere, at det 
sociale alligevel stortrives. 
 
Golfklubben har en god økonomi, der er kommet flere penge i kassen end 
sidste år og man håber at budget 2018 vil holde, så der undgås underskud. 
 
Medlemstallet er dalende, i 2010 var der 682 medlemmer og i 2017 var 
der 531, en forskel på 151 medlemmer. På trods af foldere og undervisning 
af skoleklasser samt et stort arbejde af DGU, er det ikke lykkes at få mere 
ungdom i klubben.  
I 2010 spillede 3664 gæster og i 2017 2689, en forskel på 1000. 
I disse år har en kontingentstigning på kun 300 været nok, men der kan 
være tvivl om den forholdsvise lille stigning er nok fremadrettet. 
 
Formanden ønskede ikke at informere ret meget omkring banen, da 
Chefgreenkeeper Kenneth informerer godt henover året. 
Banen står med ny udfordring fra 2018 idet Arne Kjær og Finn Frandsen 
valgte at gå på efterløn og eleven, som var uddannet fandt et andet job. 
 
Der er ansat 3 nye medarbejdere, en fuldtids greenkeeper, en elev samt 
en deltidsmedarbejder. Formanden glæder sig over, at der en indkøbt en 
ny fairwayklipper samt en brugt og ønsket lille Toro arbejdsbil. 
 
-Maling af huset i 2017 kan på grund af vejret først færdiggøres i 2018.  
300 mm isolering er lige lagt på loftet af klubhuset og der forventes en 
besparelse på varmeregningen. 
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-Til golfklubbens klage omkring forskelsbehandling af de 4 golfklubber i 
kommunen har Ankestyrelsen svaret, at dette afgøres af den siddende 
kommunalbestyrelse. Formanden ønsker bestemt ikke at jagte Hjørring 
Golfklub, men bare at få lige vilkår for lige klubber i kommunen. 
 
-Ældresagen har givet 4 nye medlemmer, i 2018 er der ikke ressourcer 
som i 2017, så nyt tilbud i år vil være sammen med begynderne. 
 
-Til at varetage de nye golfregler fra 2019 er Hans Olsen og Carlo, som 
deltager i DGU-kurser i 2018 samt informerer medlemmer. 
 
-Blandt svar i gæsteundersøgelsen fra Golfspilleren i Centrum, er det 
tilbagevendende kritikpunkt ”at lukke igennem”. Det er besluttet at 
imødegå dette ved at forskyde starttiderne fra 7,8 min til 10 min og at 
dette overholdes af alle. 
 
-Samarbejdet med fritspil i De 3 klubber fortsætter. Og hvorvidt en af 
klubberne ønsker yderligere samarbejde med andre er accepteret. 
 
-I SGN-samarbejdet har vi stadig den halve greenfee og 
Regionsmesterskabet. 
 
-Der vil i 2018 fortsat være brug for den store skare af frivillige og gerne 
flere til. 
 
Bestyrelsens beretninger blev begge godkendt. 
 
-Knud Damgaard takkede for en god skriftlig og mundtlig beretning, og 
fandt det også urimeligt med den store forskelsbehandling i kommunen, 
han opfordrede til at alle fortsætter med at trykke på alle knapper i 
kommunalbestyrelsen. 
  

 
Punkt 3 – Regnskab og budget 
 

Kasserer Bodil Vidarsson fremlagde og gennemgik regnskab for 2017 og 
budget for 2018.  
 
En positiv tilkendegivelse fra forsamlingen over dette resultat med 
overskud på 168 Tkr. 

 
Regnskab og budget blev godkendt  
 

 
Punkt 4 – Indkomne forslag. 
 

Der var ingen indkomne forslag. 
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Punkt 5 – Valg til bestyrelsen. 
 
På valg var: 
 
Carsten Poulsen stillede ikke op til genvalg 
  
Flemming Myrup  stillede op til genvalg 
     
 
Bestyrelsens forslag var: 
 
Genvalg til Flemming Myrup.  
 
Da det ikke havde været muligt for bestyrelsen på forhånd at finde nyt 
emne og der blandt de fremmødte ikke var medlemmer, som ønskede at 
stille op til bestyrelsen konkluderede formanden, at bestyrelsen er afklaret 
med at køre videre med 6 medlemmer og vil finde udvalg til visse opgaver. 
Valg af det 7. medlem kan finde sted ved næste års generalforsamling. 

-Knud Damgaard er ikke i tvivl om, at dette kan køre, men det 
havde styrket klubbens ansigt udad til med fuldtallig bestyrelse.   

 
Valg til Flemming Myrup samt formandens forslag modtog stor 
applaus fra forsamlingen. 
 
Valg er for en treårig periode. 
 
Bestyrelsen vil konstituere sig ved næste bestyrelsesmøde  
mandag den 12. marts 2018. 
 
 

Punkt 6 – Valg af revisor 
 
 Bestyrelsen foreslog genvalg af BDO revision v/Peter Christensen. 
   
 

BDO blev genvalgt. 
 

 
Punkt 7– Eventuelt. 

 
-Denis Kastrup mener, at grøfterne ødelægger hele banen. 
-Flemming Myrup svarede, at der i 2018 er afsat penge til at få slået 3 
gange. 
 
-Ingerlise Thaarup takkede alle for den store deltagelse ved årets Slå et 
slag turnering, som bragte Hirtshals på en 7. plads i forhold til indtjening. 
-Ingerlise og dameklubben ønsker, at der må sættes lys op på stien fra 
klubhuset til parkeringspladsen 
 -JC svarer, at dette er taget til efterretning. 
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Esben Lambreth synes ikke at der sker noget i juniorafdelingen. 
- Bjarne Krogh ville gerne have haft det og ønsker samarbejde 

med skolerne igen. I 2018 vil der blive afholdt små 
turneringer på par-3 banen. I øvrigt taget til efterretning. 

 
Årets golfer:  
 
En stor tak for deres store arrangementer og nyskabelser på klubbens 
sociale områder, hvor de er medvirkende til at sprede glæde og social 
hygge for rigtig mange af klubbens medlemmer. 
 

 
  Elin Jensen og Gustaf Valentiner-Branth 

 
 

som fik overrakt blomster og vin af formanden samt stor klapsalve fra 
forsamlingen. 
 
Formanden takkede næstformanden Carsten Poulsen, der ikke ønskede 
genvalg til bestyrelsen, for 12 utrolig givende år i bestyrelsen og ser frem 
til et fortsat samarbejde på flere af klubbens kommende projekter. 
 
 
Formanden takkede samtidigt Svend Ravn for dirigenthvervet. 
 
Herefter afsluttede dirigenten generalforsamlingen. 
 
 

 
Referent: 
Vivi Poulsen 
 

 
Hirtshals den 26. februar 2018 
 
Dirigent: Svend Ravn _____________________________________ 

 
 
Jan Christiansen Carsten Poulsen Bodil Vidarsson Flemming Myrup 

 
 

Jens Peter Thomsen Jesper Gammelgaard Bjarne Krogh  
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Hirtshals	  Golfklub	  Bestyrelsesmøde	  

	  
Mandag	  den	  12.	  marts	  –	  2018,	  kl.	  18:30	  

	  
Tilstede:	  Jan	  Christiansen(JC),	  Bodil	  Vidarsson	  (BV),	  Flemming	  Myrup	  (FMY),	  Jens	  Peter	  
Thomsen	  (JPT),	  Jesper	  Gammelgaard	  (JG),	  Bjarne	  Krogh	  (BK)	  
	  
Ansatte:	  Vivi	  Poulsen	  (VP),	  sekretær	  	  
Fraværende:	  	  
Dagsorden:	  

1. Godkendelse	  og	  underskrift	  af	  sidste	  møder	  

-‐Godkendt	  og	  underskrevet	  

2.	  Orientring	  fra	  formanden	  	  

-‐	  SGN	  møde	  i	  Løkken	  mandag	  5/3.	  JC	  og	  VP	  –	  Aflyst.	  Nyt	  møde	  12/3.	  	  

Direktør	  for	  DGU,	  Morten	  Backhausen	  vil	  tale	  om	  fleks-‐medlemsskaber,	  et	  forslag	  fra	  
Silkeborg	  Ry	  til	  repræsentantskabsmødet.	  Dog	  afbud	  herfra	  pga.	  bestyrelsesmøde.	  

-‐27/3	  kl.	  16:00	  møde	  med	  klubberne	  i	  klubben.	  	  JC,	  JPT,	  VP	  

-‐	  Tak	  til	  Lokalbladet	  ÅHA,	  som	  ved	  opløsning	  har	  bidraget	  med	  kr.	  1500.-‐	  til	  ungdomsarbejde	  i	  
golfklubben.	  

-‐Kontoret	  får	  opdateret	  office-‐pakken,	  som	  sikrer	  løbende	  back	  up.	  

	  
3. Regnskab	  /	  budgetopfølgning	  

-‐Regnskab	  følger	  budgettet	  
	  

4. Orientering	  fra	  udvalgene	  

Husudvalg	  

	   -‐Efterkommer	  generalforsamlings-‐ønske	  om	  lys	  ved	  stien	  fra	  klubhus	  til	  p-‐pladsen.	  

PR-‐og	  Markedsføring	  

-‐Ny	  hjemmeside	  er	  lavet,	  testes	  ved	  næste	  møde.	  JG	  

	   Gennemgået	  udkast	  med	  forventning	  om	  opstart	  primo	  april.	  

Digital	  Strategi	  

	   -‐Gennemgået	  foreløbig	  handlingsplan	   	  
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Eliteudvalg	  

Golfspilleren	  i	  Centrum	  

Turneringsudvalg	  

	   -‐Drøftede	  udsættelse	  af	  åbningsturnering	  -‐afventer	   	  

Sponsorudvalg	  

Juniorudvalg	  

Baneudvalg	  

	   -‐Fortvivlende	  med	  den	  store	  mængde	  vand	  på	  banen.	  

	   -‐Godt	  i	  gang	  med	  nyt	  personale	  

-‐Præsentation	  af	  ny	  App	  fra	  DGU,	  som	  registrerer	  spillernes	  færden/slag	  på	  banen,	  nyttig	  i	  
forhold	  til	  eventuelle	  ændringer	  eks.	  fældning,	  ændring	  af	  bunkers	  osv.	  Nærmere	  herom.	   	  

Begynderudvalg	   	   	   	  

Baneservice	  

	   -‐Oplæg	  til	  baneservice.	  CP	  	  

	   	   Tilmeldinger	  fortsætter	  indtil	  27/3.	   	  

Sekretæren	  

-‐Introkort	  	  

-‐Ferie	  på	  kontoret	  uge	  15.	  	   8-‐15/4	  

5. Punkter	  til	  bestyrelsens	  behandling	  

-‐Svar	  på	  forespørgsel	  fra	  klub	  

-‐Svar	  på	  brev	  fra	  medlem	  

-‐Prioritering	  af	  projekter	  og	  materiel,	  som	  ønskes	  udført/indkøbt	  	  

6. Punkter	  til	  drøftelse	  i	  bestyrelsen	  

7.	  Eventuelt	  

	   	  

8.	  Næste	  møde:	   	  16.april	   	   	  
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Fremtidige	  møder:	  14/5-‐11/6-‐13/8-‐10/9-‐8/10-‐12/11-‐
10/12	  	  

Referent:	  VP	  	  

Jan	  Christiansen	   	   Jesper	  Gammelgaard	   	   Bodil	  Vidarsson	   	  

Formand/Spons./Hcp/Begynd.	   Næstform./Turn/IT/PR/Elite	   	   Kasserer/Strategiudvalg	  

Strategiudvalg	  

	  

Flemming	  Myrup	   	   Jens	  Peter	  Thomsen	   	   Bjarne	  Krogh	  

Baneudvalgsform./Gr.udv./Strategi.	   Husudvalg	   	   	   Spons./Junior	   	  
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Hirtshals Golfklub 
Ordinær Generalforsamling 

Den 26. februar 2018 
 
 
Formand Jan Christiansen bød velkommen til 61 deltagere. 
 
 
Punkt 1 – Valg af dirigent 
 
 Bestyrelsen foreslog Svend Ravn - Svend Ravn blev valgt. 
 

Svend Ravn kunne via dokumentation for mail rundsendt til alle 
medlemmer konstatere, at indkaldelsen til generalforsamlingen var 
rettidigt indvarslet og hermed måtte anses for at være beslutningsdygtig.  
 

Punkt 2 – Beretning 
 

-Bestyrelsens årsberetning samt link til regnskabet på hjemmesiden er 
rundsendt til alle medlemmer. 
Formand Jan Christiansen afgav en mindre mundtlig beretning, hvor han 
beklagede den store mængde vand, som alle har skullet forholde sig til. 
Aflysninger af spil, aflysninger af kørsel på banen, ændringer i forhold til 
arbejdet på banen, dog har det været en stor glæde at konstatere, at det 
sociale alligevel stortrives. 
 
Golfklubben har en god økonomi, der er kommet flere penge i kassen end 
sidste år og man håber at budget 2018 vil holde, så der undgås underskud. 
 
Medlemstallet er dalende, i 2010 var der 682 medlemmer og i 2017 var 
der 531, en forskel på 151 medlemmer. På trods af foldere og undervisning 
af skoleklasser samt et stort arbejde af DGU, er det ikke lykkes at få mere 
ungdom i klubben.  
I 2010 spillede 3664 gæster og i 2017 2689, en forskel på 1000. 
I disse år har en kontingentstigning på kun 300 været nok, men der kan 
være tvivl om den forholdsvise lille stigning er nok fremadrettet. 
 
Formanden ønskede ikke at informere ret meget omkring banen, da 
Chefgreenkeeper Kenneth informerer godt henover året. 
Banen står med ny udfordring fra 2018 idet Arne Kjær og Finn Frandsen 
valgte at gå på efterløn og eleven, som var uddannet fandt et andet job. 
 
Der er ansat 3 nye medarbejdere, en fuldtids greenkeeper, en elev samt 
en deltidsmedarbejder. Formanden glæder sig over, at der en indkøbt en 
ny fairwayklipper samt en brugt og ønsket lille Toro arbejdsbil. 
 
-Maling af huset i 2017 kan på grund af vejret først færdiggøres i 2018.  
300 mm isolering er lige lagt på loftet af klubhuset og der forventes en 
besparelse på varmeregningen. 
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-Til golfklubbens klage omkring forskelsbehandling af de 4 golfklubber i 
kommunen har Ankestyrelsen svaret, at dette afgøres af den siddende 
kommunalbestyrelse. Formanden ønsker bestemt ikke at jagte Hjørring 
Golfklub, men bare at få lige vilkår for lige klubber i kommunen. 
 
-Ældresagen har givet 4 nye medlemmer, i 2018 er der ikke ressourcer 
som i 2017, så nyt tilbud i år vil være sammen med begynderne. 
 
-Til at varetage de nye golfregler fra 2019 er Hans Olsen og Carlo, som 
deltager i DGU-kurser i 2018 samt informerer medlemmer. 
 
-Blandt svar i gæsteundersøgelsen fra Golfspilleren i Centrum, er det 
tilbagevendende kritikpunkt ”at lukke igennem”. Det er besluttet at 
imødegå dette ved at forskyde starttiderne fra 7,8 min til 10 min og at 
dette overholdes af alle. 
 
-Samarbejdet med fritspil i De 3 klubber fortsætter. Og hvorvidt en af 
klubberne ønsker yderligere samarbejde med andre er accepteret. 
 
-I SGN-samarbejdet har vi stadig den halve greenfee og 
Regionsmesterskabet. 
 
-Der vil i 2018 fortsat være brug for den store skare af frivillige og gerne 
flere til. 
 
Bestyrelsens beretninger blev begge godkendt. 
 
-Knud Damgaard takkede for en god skriftlig og mundtlig beretning, og 
fandt det også urimeligt med den store forskelsbehandling i kommunen, 
han opfordrede til at alle fortsætter med at trykke på alle knapper i 
kommunalbestyrelsen. 
  

 
Punkt 3 – Regnskab og budget 
 

Kasserer Bodil Vidarsson fremlagde og gennemgik regnskab for 2017 og 
budget for 2018.  
 
En positiv tilkendegivelse fra forsamlingen over dette resultat med 
overskud på 168 Tkr. 

 
Regnskab og budget blev godkendt  
 

 
Punkt 4 – Indkomne forslag. 
 

Der var ingen indkomne forslag. 
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Punkt 5 – Valg til bestyrelsen. 
 
På valg var: 
 
Carsten Poulsen stillede ikke op til genvalg 
  
Flemming Myrup  stillede op til genvalg 
     
 
Bestyrelsens forslag var: 
 
Genvalg til Flemming Myrup.  
 
Da det ikke havde været muligt for bestyrelsen på forhånd at finde nyt 
emne og der blandt de fremmødte ikke var medlemmer, som ønskede at 
stille op til bestyrelsen konkluderede formanden, at bestyrelsen er afklaret 
med at køre videre med 6 medlemmer og vil finde udvalg til visse opgaver. 
Valg af det 7. medlem kan finde sted ved næste års generalforsamling. 

-Knud Damgaard er ikke i tvivl om, at dette kan køre, men det 
havde styrket klubbens ansigt udad til med fuldtallig bestyrelse.   

 
Valg til Flemming Myrup samt formandens forslag modtog stor 
applaus fra forsamlingen. 
 
Valg er for en treårig periode. 
 
Bestyrelsen vil konstituere sig ved næste bestyrelsesmøde  
mandag den 12. marts 2018. 
 
 

Punkt 6 – Valg af revisor 
 
 Bestyrelsen foreslog genvalg af BDO revision v/Peter Christensen. 
   
 

BDO blev genvalgt. 
 

 
Punkt 7– Eventuelt. 

 
-Denis Kastrup mener, at grøfterne ødelægger hele banen. 
-Flemming Myrup svarede, at der i 2018 er afsat penge til at få slået 3 
gange. 
 
-Ingerlise Thaarup takkede alle for den store deltagelse ved årets Slå et 
slag turnering, som bragte Hirtshals på en 7. plads i forhold til indtjening. 
-Ingerlise og dameklubben ønsker, at der må sættes lys op på stien fra 
klubhuset til parkeringspladsen 
 -JC svarer, at dette er taget til efterretning. 
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Esben Lambreth synes ikke at der sker noget i juniorafdelingen. 
- Bjarne Krogh ville gerne have haft det og ønsker samarbejde 

med skolerne igen. I 2018 vil der blive afholdt små 
turneringer på par-3 banen. I øvrigt taget til efterretning. 

 
Årets golfer:  
 
En stor tak for deres store arrangementer og nyskabelser på klubbens 
sociale områder, hvor de er medvirkende til at sprede glæde og social 
hygge for rigtig mange af klubbens medlemmer. 
 

 
  Elin Jensen og Gustaf Valentiner-Branth 

 
 

som fik overrakt blomster og vin af formanden samt stor klapsalve fra 
forsamlingen. 
 
Formanden takkede næstformanden Carsten Poulsen, der ikke ønskede 
genvalg til bestyrelsen, for 12 utrolig givende år i bestyrelsen og ser frem 
til et fortsat samarbejde på flere af klubbens kommende projekter. 
 
 
Formanden takkede samtidigt Svend Ravn for dirigenthvervet. 
 
Herefter afsluttede dirigenten generalforsamlingen. 
 
 

 
Referent: 
Vivi Poulsen 
 

 
Hirtshals den 26. februar 2018 
 
Dirigent: Svend Ravn _____________________________________ 

 
 
Jan Christiansen Carsten Poulsen Bodil Vidarsson Flemming Myrup 

 
 

Jens Peter Thomsen Jesper Gammelgaard Bjarne Krogh  
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Hirtshals Golfklub 
Ekstraordinær Generalforsamling 

Den 22. maj 2018 
 
 
Formand Jan Christiansen bød velkommen til 12 deltagere. 
 
Punkt 1 – Valg af dirigent 
 
 Bestyrelsen foreslog Svend Ravn - Svend Ravn blev valgt. 
 

Svend Ravn kunne via dokumentation for mail rundsendt til alle 
medlemmer konstatere, at indkaldelsen til generalforsamlingen var 
rettidigt indvarslet og hermed måtte anses for at være beslutningsdygtig.  
 

Punkt 2 – Valg af bestyrelsesmedlem nummer 7 
 

Bestyrelsen foreslog Kurt Eltved 
 
 Kurt Eltved blev valgt 
 

Punkt 3 – Forslag til vedtægtsændring 
 
 Forslag fra bestyrelsen til vedtægtsændring af § 11. 
 
 Tekst i første linje: 
  
 Klubbens bestyrelse består af 7 medlemmer 
 

Ændret til: Klubbens bestyrelse består af minimum 5 op til 7 medlemmer. 
 
  Forslaget blev vedtaget  
  
  

Formanden takkede Svend Ravn for dirigenthvervet, som herefter 
afsluttede generalforsamlingen. 
 
Referent:Vivi Poulsen 
 
 
Hirtshals den 22. maj 2018 
 
Dirigent: Svend Ravn _____________________________________ 

 
 
Jan Christiansen Jesper Gammelgaard Bodil Vidarsson Flemming Myrup 

 
 

Jens Peter Thomsen Bjarne Krogh   
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Hirtshals	  Golfklub	  Bestyrelsesmøde	  

	  
Tirsdag	  den	  22.	  maj	  –	  2018,	  kl.	  18:30	  

	  
Bestyrelse:	  Jan	  Christiansen	  (JC),	  Jesper	  Gammelgaard	  (JG),	  Bodil	  Vidarsson	  (BV),	  Flemming	  
Myrup	  (FMY),	  Jens	  Peter	  Thomsen	  (JPT),	  Bjarne	  Krogh	  (BK)	  Kurt	  Eltved	  (KE)	  
	  
Ansatte:	  Vivi	  Poulsen	  (VP),	  sekretær	  	  
Fraværende:	  	  
Dagsorden:	  

1. Godkendelse	  og	  underskrift	  af	  sidste	  møde	  

-‐ Godkendt	  og	  underskrevet	  
	  

2. Orientring	  fra	  formanden	  
	  
-‐ Formanden	  byder	  velkommen	  til	  nyt	  bestyrelsesmedlem,	  Kurt	  Eltved	  

	  	  
-‐ ”Bestyrelsen	  blev	  orienteret	  om	  det	  endelige	  udfald	  af	  den	  sag,	  der	  har	  verseret	  siden	  juli	  2017,	  

hvor	  bestyrelsen	  d.	  22.	  august	  så	  sig	  nødsaget	  til	  at	  ekskludere	  et	  af	  klubbens	  medlemmer	  i	  
henhold	  til	  vedtægternes	  §	  5.	  
	  	  
Det	  pågældende	  medlem	  indbragte	  sagen	  for	  Dansk	  Golfunions	  Amatør-‐	  og	  Ordensudvalg,	  der	  
d.	  27.	  november	  traf	  en	  afgørelse,	  der	  ophævede	  bestyrelsens	  eksklusion.	  
	  	  
Denne	  afgørelse	  så	  bestyrelsen	  sig	  herefter	  d.	  22.	  december	  nødsaget	  til	  at	  indbringe	  for	  
appelinstansen,	  DIF-‐idrættens	  Højeste	  Appelinstans,	  der	  den	  9.	  maj	  2018	  nu	  har	  afsagt	  følgende	  
kendelse:	  
	  	  
”Dansk	  Golfunions	  Amatør-‐	  og	  Ordensudvalgs	  afgørelse	  af	  27.	  november	  2017	  ændres,	  
således	  at	  Hirtshals	  Golfklubs	  bestyrelses	  beslutning	  af	  22.	  august	  2017	  stadfæstes.”	  
	  	  
Denne	  afgørelse	  kan	  ikke	  ankes	  yderligere	  og	  bestyrelsen	  blev	  herefter	  orienteret	  om	  at	  
eksklusionen	  derfor	  fortsat	  er	  gældende”	  

	  

-‐	  EU	  har	  påbudt,	  at	  sprøjtemidlet	  Merit	  Turf	  mod	  gåsebiller	  fjernes	  af	  markedet	  i	  2018.	  Man	  
er	  opmærksom	  på,	  om	  DGU	  vil	  indgive	  protest	  på	  vegne	  af	  danske,	  specielt	  nordjyske	  
golfklubber,	  hvor	  behovet	  for	  brugen	  er	  størst.	  

	  



2	  
	  

	  	  
3. Regnskab	  /	  budgetopfølgning	  

	  
-‐ Regnskab	  er	  under	  budget	  

	  
4. Orientering	  fra	  udvalgene	  

Husudvalg	  

	   -‐Afventer	  info	  omkring	  affaldssortering	  

PR-‐og	  Markedsføring	  

Digital	  Strategi	  

	   -‐Der	  aftaltes	  Sydnorge	  på	  grund	  af	  de	  beskadigede	  baner.	  

Eliteudvalg	  

	   -‐Begge	  hold	  har	  vundet	  de	  seneste	  matcher.	  

	   -‐	  Flere	  er	  kommet	  til	  træning	  

Golfspilleren	  i	  Centrum	  

-‐Gæstevurderingen	  viser	  fremgang	  overalt	  i	  forhold	  til	  tidligere	  fine	  resultater.	  Total	  set	  ligger	  
golfklubben	  nummer	  4	  ud	  af	  106.	  

Turneringsudvalg	  

	   -‐HTC	  Matchen	  i	  søndags	  var	  fin	  og	  hyggelig.	  Gentages	  til	  næste	  år.	   	  

Sponsorudvalg	  

	   -‐	  Nyvalgt	  bestyrelsesmedlem	  Kurt	  Eltved	  vil	  arbejde	  målrettet	  her.	  

Juniorudvalg	  

Baneudvalg	  

	   -‐Forskellige	  bud	  på	  arbejde	  til	  dræning	  af	  banen	  er	  indhentet.	  

	   -‐Det	  går	  fremad	  med	  de	  nye	  medarbejdere.	  

	   -‐Maskinparken	  er	  gammel	  og	  der	  er	  mange	  reparationer.	  	   	  

Begynderudvalg	  

	   -‐Konsulent	  fra	  DGU	  tilbyder	  besøg	  12.	  juni.	   	  
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Baneservice	  

Sekretæren	  

-‐Pølsevognen	  er	  fritaget	  for	  registrering	  hos	  Fødevarestyrelsen,	  da	  den	  ligger	  under	  
bagatelgrænsen	  for	  åbningstider,	  under	  10	  weekender	  á	  3	  dage.	  

-‐Introkort	  nyt	  bestyrelsesmedlem	  

-‐Personalet	  har	  afholdt	  AT-‐	  møde	  3.	  maj.	  

5. Punkter	  til	  bestyrelsens	  behandling	  

6. Punkter	  til	  drøftelse	  i	  bestyrelsen	  

-‐Bestyrelsen	  besluttede	  fortsættelse	  af	  aftalen	  med	  fundraiser.	  

7.	  Eventuelt	  

8.	  Næste	  møde:	   	  11.	  juni	   	   	  

Fremtidige	  møder:	  13/8-‐10/9-‐8/10-‐12/11-‐10/12	  	  

Referent:	  VP	  	  

Jan	  Christiansen	   	   Jesper	  Gammelgaard	   	   Bodil	  Vidarsson	   	  

Formand/Spons./Hcp/Begynd.	   Næstform./Turn/IT/PR/Elite	   	   Kasserer/Strategiudvalg	  

Strategiudvalg	  

	  

Flemming	  Myrup	   	   Jens	  Peter	  Thomsen	   	   Bjarne	  Krogh	  

Baneudvalgsform./Gr.udv./Strategi.	   Husudvalg	   	   	   Spons./Bane/Junior	  

	  

Kurt	  Eltved	  

Sponsorudv./	  PR	  
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Hirtshals	  Golfklub	  Bestyrelsesmøde	  

	  
Mandag	  den	  11.	  juni	  –	  2018,	  kl.	  18:30	  

	  
Bestyrelse:	  Jan	  Christiansen	  (JC),	  Jesper	  Gammelgaard	  (JG),	  Bodil	  Vidarsson	  (BV),	  Flemming	  
Myrup	  (FMY),	  Jens	  Peter	  Thomsen	  (JPT),	  Bjarne	  Krogh	  (BK)	  Kurt	  Eltved	  (KE)	  
	  
Ansatte:	  Vivi	  Poulsen	  (VP),	  sekretær	  	  
Fraværende:	  	  
Dagsorden:	  

1. Godkendelse	  og	  underskrift	  af	  sidste	  møde	  

Godkendt	  og	  underskrevet	  
2. Orientring	  fra	  formanden	  

	  
-‐Klubben	  tilmeldes	  Spil	  med	  Dag	  29/7	  for	  rekruttering	  af	  nye	  medlemmer	  
	  
-‐Ansøgning	  Foreningspulje	  EAS	  
	  
-‐Konsulent	  fra	  DGU	  kommer	  tirsdag	  12/6	  

Regnskab	  /	  budgetopfølgning	  

Regnskab	  er	  under	  budget	  

3. Orientering	  fra	  udvalgene	  

Husudvalg	  

	   -‐Næste	  opgave	  er	  maling	  af	  hønse-‐	  og	  greenkeeperhus	  

PR-‐og	  Markedsføring	  

Digital	  Strategi	  

Eliteudvalg	  

	   -‐5.	  divisionen	  ligger	  nr.	  1.	  

Golfspilleren	  i	  Centrum	  

	   -‐Gæstevurderingen	  for	  maj	  blev	  gennemgået	  og	  resultatet	  er	  stadig	  flot.	  

Turneringsudvalg	  
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	   -‐SuperBrugsen	  afholdt	  10.	  juni,	  var	  en	  god	  turnering.	  

	   	  

	   -‐Næste	  turnering	  er	  BDO	  12.	  august	  

Sponsorudvalg	  

	   -‐Sponsordag	  afholdt	  1.	  juni.	  En	  positiv	  match,	  god	  servicering	  og	  ros	  

	   -‐Der	  afholdes	  møde	  i	  udvalget	  

Juniorudvalg	  

	   -‐For	  øjeblikket	  er	  der7-‐8	  juniorer	  

Baneudvalg	  

	   -‐Orientering/fremvisning	  af	  det	  samlede	  dræningsprojekt	  for	  banen	  

Begynderudvalg	  

	   -‐Konsulent	  fra	  DGU	  kommer	  på	  besøg	  12.	  juni	  kl.	  14.	   	  

Baneservice	  

Sekretæren	  

	   -‐Underskrifter	  nøgler	  

	   -‐Lageroptælling	  30/6	  

5. Punkter	  til	  bestyrelsens	  behandling	  

6. Punkter	  til	  drøftelse	  i	  bestyrelsen	  

7.	  Eventuelt	  

8.	  Næste	  møde:	   	  13.	  august	   	   	  

Fremtidige	  møder:10/9-‐8/10-‐12/11-‐10/12	  	  

Referent:	  VP	  	  
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Jan	  Christiansen	   	   Jesper	  Gammelgaard	   	   Bodil	  Vidarsson	   	  

Formand/Spons./Hcp/Begynd.	   Næstform./Turn/IT/PR/Elite	   	   Kasserer/Strategiudvalg	  

Strategiudvalg	  

	  

Flemming	  Myrup	   	   Jens	  Peter	  Thomsen	   	   Bjarne	  Krogh	  

Baneudvalgsform./Gr.udv./Strategi.	   Husudvalg	   	   	   Spons./Bane/Junior	  

	  

Kurt	  Eltved	  

Sponsorudv./	  PR	  
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Hirtshals	  Golfklub	  Bestyrelsesmøde	  

	  
Mandag	  den	  13.	  august	  –	  2018,	  kl.	  18:30	  

	  
Bestyrelse:	  Jan	  Christiansen	  (JC),	  Jesper	  Gammelgaard	  (JG),	  Bodil	  Vidarsson	  (BV),	  Flemming	  Myrup	  (FMY),	  
Jens	  Peter	  Thomsen	  (JPT),	  Bjarne	  Krogh	  (BK)	  Kurt	  Eltved	  (KE)	  
	  
Ansatte:	  Vivi	  Poulsen	  (VP),	  sekretær	  	  
Fraværende:	  	  
Dagsorden:	  

1. Godkendelse	  og	  underskrift	  af	  sidste	  møde	  

Godkendt	  og	  underskrevet	  

2. Orientring	  fra	  formanden	  

-‐Golfklubben	  er	  tilmeldt	  Spil	  med	  Tempo	  i	  ugerne	  36	  og	  37.	  

-‐Roughklipper	  gået	  i	  stykker,	  reparation	  kr.	  50.000	  nødvendig.	  

-‐Spil	  med	  Dagen	  29/7,	  10	  fremmødt	  og	  6	  er	  blivende.	  

-‐Der	  arbejdes	  videre	  med	  dræningsprojektet	  via	  fundraiser,	  endnu	  ikke	  fået	  svar	  fra	  fonde.	  

-‐	  Tidligere	  tilskud	  via	  SKAT	  bortfalder,	  der	  skal	  søges	  på	  ny	  hos	  DGU/DGI	  og	  dette	  er	  til	  
nytænkning	  og	  nye	  projekter.	  

-‐	  Himmerland	  igen	  med	  i	  SGN	  samarbejdet.	  

3. Regnskab	  /	  budgetopfølgning	  
-‐Der	  forventes	  et	  underskud	  i	  år	  på	  150	  –	  til	  200	  TDK,	  der	  for	  hovedparten	  skyldes	  manglende	  
indtægt,	  som	  er	  tilskuddet	  fra	  automaterne,	  der	  nu	  ikke	  uddeles	  på	  tidligere	  vilkår.	  

	  

4. Orientering	  fra	  udvalgene	  

Husudvalg	  

-‐Længere	  tids	  strømproblemer	  til	  køretøjerne	  har	  nødvendiggjort	  investering	  i	  ny	  installation	  
til	  kr.	  28.000.	  

PR-‐og	  Markedsføring	  

Digital	  Strategi	  

Eliteudvalg	  

	   -‐5.	  division	  ligger	  fint	  i	  toppen.	   	  
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Golfspilleren	  i	  Centrum	  

-‐Gæstevurderingen	  viser	  stadig	  fine	  tal.	  	  

Turneringsudvalg	  

	   -‐BDO,	  12.	  august	  var	  en	  fin	  turnering	  med	  78	  deltagere	  og	  BDO	  er	  klar	  igen	  til	  næste	  år.	  

Sponsorudvalg	  

-‐ Nyt	  tiltag	  igangsat	  og	  der	  er	  flere	  nye	  sponsorer.	   	  

Juniorudvalg	   	  

Baneudvalg	  

	   -‐Baneudvalgsmøde	  rundsendt	  

	   -‐Vedligehold	  af	  stier	  samt	  klipning	  af	  buskene.	   	  

Begynderudvalg	  

	   -‐Arbejder	  med	  de	  seneste	  nye	  samt	  nye	  fra	  sidste	  år.	  	  

Baneservice	  

Sekretæren	  

	   -‐Flaskeposten	  har	  haft	  mere	  omtale	  af	  golfklubben	  på	  det	  seneste.	  

	   -‐Seneste	  banevurdering	  af	  Infogolf	  kan	  ses	  på	  infogolf.dk	  

5. Punkter	  til	  bestyrelsens	  behandling	  

6. Punkter	  til	  drøftelse	  i	  bestyrelsen	  

7.	  Eventuelt	  

8.	  Næste	  møde:	   	  10.	  september.	  Afbud	  BV	  og	  JG	   	   	  

Fremtidige	  møder:	  8/10-‐12/11-‐10/12	  	  

Referent:	  VP	  	  

Jan	  Christiansen	   	   Jesper	  Gammelgaard	   	   Bodil	  Vidarsson	   	  

Formand/Spons./Hcp/Begynd.	   Næstform./Turn/IT/PR/Elite	   	   Kasserer/Strategiudvalg	  

Strategiudvalg	  

Flemming	  Myrup	   	   Jens	  Peter	  Thomsen	   	   Bjarne	  Krogh	  

Baneudvalgsform./Gr.udv./Strategi.	   Husudvalg	   	   	   Spons./Bane/Junior	  
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Kurt	  Eltved	  

Sponsorudv./	  PR	  
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Hirtshals Golfklub Bestyrelsesmøde 
 

Mandag den 10. september, 2018, kl. 18:30 
 
Bestyrelse: Jan Christiansen (JC), Jesper Gammelgaard (JG), Bodil Vidarsson (BV), Flemming Myrup (FMY), 
Jens Peter Thomsen (JPT), Bjarne Krogh (BK) Kurt Eltved (KE) 
 
Ansatte: Vivi Poulsen (VP), sekretær  
Fraværende: Med afbud BV og JG. JC afbud pga. sygdom 
Dagsorden: 

1. Godkendelse og underskrift af sidste møde 

Godkendt og underskrevet 

2. Orientering fra formanden 
-Ingen orientering fra formanden 
 

3. Regnskab / budgetopfølgning 
-Taget til efterretning, som det er. Primært svigtende indtægter. Alle forsøger at optimere 
udgifterne. 

4. Orientering fra udvalgene 

Husudvalg 

- Strømprojektet i hønsehuset er færdiggjort 

PR-og Markedsføring 

- Ingen til stede 

Digital Strategi 

- Ingen til stede 

Eliteudvalg 

- Holdet er rykket op i 4. division  

Golfspilleren i Centrum 

- Ingen til stede 

Turneringsudvalg 

 -Klubmesterskab afholdt 25. og 26. august 

Sponsorudvalg 

 -Diverse nye sponsorer. Nye tiltag er anvendt.  
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Juniorudvalg 

 -6 piger og 2 drenge. 

 -Forslag om at give plads til juniorer i mødelokalet blev vedtaget.   

Baneudvalg 

 -Baneudvalget kommer med oplæg til næste bestyrelsesmøde i forhold til de nye golfregler. 

 -Den daglige drift er som forventet, med store udfordringer til maskinerne. 

 -Positivt, at være fri for gåsebiller 

-Dræningsprojektet afventer. Der er modtaget to afslag pt. - vi afventer svar på de resterende 
ansøgninger. 

Begynderudvalg   

Baneservice 

Sekretæren 

-Undersøge refusion af kørsel  

5. Punkter til bestyrelsens behandling 
-Anvendelse af par-3 banen fra 2019. Evt. etablering af andre T-steder for juniorer og 
seniorer. 

6. Punkter til drøftelse i bestyrelsen 

7. Eventuelt 

8. Næste møde:  8. oktober 2018   

Fremtidige møder: 12/11-10/12 

Referent: Vivi Poulsen 

Jan Christiansen  Jesper Gammelgaard  Bodil Vidarsson  

Formand/Spons./Hcp/Begynd. Næstform./Turn/IT/PR/Elite  Kasserer/Strategiudvalg 

Strategiudvalg 

Flemming Myrup  Jens Peter Thomsen  Bjarne Krogh 

Baneudvalgsform./Gr.udv./Strategi. Husudvalg   Spons./Bane/Junior 

Kurt Eltved 

Sponsorudv./ PR 
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Hirtshals Golfklub Bestyrelsesmøde 
 

Mandag den 8. oktober, 2018, kl. 18:30 
 
Bestyrelse: Jan Christiansen (JC), Jesper Gammelgaard (JG), Bodil Vidarsson (BV), Flemming Myrup (FMY), 
Jens Peter Thomsen (JPT), Bjarne Krogh (BK) Kurt Eltved (KE) 
 
Ansatte: Vivi Poulsen (VP), sekretær  
Fraværende:  
Dagsorden: 

1. Godkendelse og underskrift af sidste møde 

Godkendt og underskrevet 

2. Orientering fra formanden 
-Hjælpermatch aftaltes til fredag den 2. november kl. 15:00 
- DGU Regionalmøde i Hjørring 30. oktober, fri deltagelse 
-Ekstraordinært økonomimøde tirsdag den 30. oktober 
-Drøftelser forud for møde i De-3, tirsdag den 6. november i Løkken 
-Det besluttedes at køre kampagnepris i uge 42, kr. 150.-, diverse annoncer JG 
 

3. Regnskab / budgetopfølgning 
-Taget til efterretning, som det er. Primært svigtende indtægter. Alle forsøger at optimere 
udgifterne. 
 

4. Orientering fra udvalgene 

Husudvalg 

PR-og Markedsføring 

 -Uge 42 kampagnen 

Digital Strategi 

 -JG. Ny gæstehjemmeside med opstart ultimo oktober. 

Eliteudvalg 

Golfspilleren i Centrum 

-Igen fine resultater på alle områder 

Turneringsudvalg 

 -Klubbens aktivitets/turneringskalender er næsten klar. JG  
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Sponsorudvalg 

 -Der arbejdes målrettet 

Juniorudvalg 

 -En god og positiv afslutning for 9 unge med forældre  

 -FMY er kontaktet med forslag fra skoleleder ved Hirtshals Skolecenter for aktiviteter i 2019 

Baneudvalg 

 -Referat er rundsendt 

 -Stadig mange maskinproblemer  

Begynderudvalg 

Baneservice 

Sekretæren 

-Venteliste til el og scooterpladser drøftedes og der er ansøgt om midler 

-Bolde hos Carlsberg undersøges 

5. Punkter til bestyrelsens behandling 

6. Punkter til drøftelse i bestyrelsen 

7. Eventuelt 

8. Næste møde:  Ny dato, 26. november 2018   

Fremtidige møder: 10/12 

Referent: Vivi Poulsen 

Jan Christiansen  Jesper Gammelgaard  Bodil Vidarsson  

Formand/Spons./Hcp/Begynd. Næstform./Turn/IT/PR/Elite  Kasserer/Strategiudvalg 

Strategiudvalg 

Flemming Myrup  Jens Peter Thomsen  Bjarne Krogh 

Baneudvalgsform./Gr.udv./Strategi. Husudvalg   Spons./Bane/Junior 

Kurt Eltved 

Sponsorudv./ PR 
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Hirtshals Golfklub Bestyrelsesmøde 
 

Mandag den 10. december, 2018, kl. 18:30 
 
Bestyrelse: Jan Christiansen (JC), Jesper Gammelgaard (JG), Bodil Vidarsson (BV), Flemming Myrup (FMY), 
Jens Peter Thomsen (JPT), Bjarne Krogh (BK) Kurt Eltved (KE) 
 
Ansatte: Vivi Poulsen (VP), sekretær  
Fraværende:  
Dagsorden: 

1. Godkendelse og underskrift af sidste møde 

Godkendt og underskrevet 

2. Orientering fra formanden 
-Afholdt møde med klubberne i klubben. Stigning på kontingent og fadøl modtaget. 
Forslag, at klubberne i klubben tilføjes den nye gæste-hjemmeside, således at gæster og nye 
medlemmer kan se, hvilke muligheder der er i HGK. 
Klubberne/medlemmerne ønsker opgaver for klubben på en liste. 
Der arbejdes for flere starthuller for klubberne.  

-Julehyggen 1/12 var et hyggeligt og godt initiativ. 

-Der er afholdt 3 velbesøgte regelmøder. 

-Aftalen med fritspil i De-3 er forlænget nok et år. 

-Forslag til Årets Golfer til næste møde.   

3. Regnskab / budgetopfølgning 

-Bestyrelsen har gennemgået regnskabet pr. 30/11 og der forventes underskud med 
udgangen af 2018. 

4. Orientering fra udvalgene 

Husudvalg - 

PR-og Markedsføring - 

Digital Strategi - 

Eliteudvalg - 

Golfspilleren i Centrum - 

Turneringsudvalg 

 -Klubbens aktivitets/turneringskalender på plads 
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Sponsorudvalg 

 -Besøger stadig nye med godt resultat 

 - Ny sponsor på lamper ved stien 

 - Mange visitkort i den ophængte holder 

Juniorudvalg  

 -Opstart af juniorsamarbejde i kommunens 4 golfklubber. 1. møde 17/12 2018  

Baneudvalg 

 -Personalet går på afspadsering/ferie 

 -Ny rating fra DGU træder i kraft pr. nytår 

 -Mange svampeangreb på greens i år på grund af, først vand og derefter tørke  

Begynderudvalg - 

Baneservice - 

Sekretæren 

 -Persondatalov BV 

5. Punkter til bestyrelsens behandling 

6. Punkter til drøftelse i bestyrelsen 

7. Eventuelt 

8. Næste møde:  14. januar 2019   

Fremtidige møder: 2. mandag i måneden 

Referent: Vivi Poulsen 

Jan Christiansen  Jesper Gammelgaard  Bodil Vidarsson  

Formand/Spons./Hcp/Begynd. Næstform./Turn/IT/PR/Elite  Kasserer/Strategiudvalg 

Strategiudvalg 

Flemming Myrup  Jens Peter Thomsen  Bjarne Krogh 

Baneudvalgsform./Gr.udv./Strategi. Husudvalg   Spons./Bane/Junior 

Kurt Eltved 

Sponsorudv./ PR 


