Bestyrelsens beretning for 2020.

Året 2020 blev året hvor der blev drukket mindre øl og spillet mere golf i Hirtshals Golfklub. Det blev også
året hvor der blev snakket mindre på kryds og tværs og hvor tiden og hyggen på hul 19 blev kortere og
mindre end den nogensinde før har været. På grund af corona virus, covid – 19, nedlukninger og pandemi.
Som kontrast til det der prægede klubben og os så meget, skinnede solen stadig, klubbens arealer stod
flotte og der var stadig næsten ubegrænset adgang til at spille golf.

Banen stod det meste af sæsonen flot, hvilket skyldes en kombination af tilpas mængde regn og sol til
græsset samt en stor indsats fra banens ansatte. Sæsonen bød også på etablering af vandingsanlæg og
renovering på hul 8, hvilket var muligt på grund af økonomisk hjælp fra Initiativfonden for Hirtshals og
Omegn. Inden sæsonen sluttede blev det muligt at gennemføre et dræningsarbejde på hul 1. Vi glæder os
til at høste gevinsten i sæson 2021.
På trods af nedlukning af banen i årets begyndelse blev der spillet cirka 11% flere runder golf. En stigning
fordelt på medlemmer og gæstespillere.
Også blandt klubbens frivillige har der været stor aktivitet fordelt på rengøring, reparation og
vedligeholdelse, lugning og græsklipning, arbejde på banen, arbejde med nye medlemmer, administrative
opgaver og servicering af gæster mm. En stor og helt uundværlig hjælp, som er med til at holde klubben
kørende.
Klubbens sponsorer har også i 2020 været uundværlige, og velvidende at mange af dem har været plaget af
restriktioner og nedlukninger, giver deres hjælp anledning til stor tilfredshed og taknemlighed.
Omkring klubhuset har Carlo formået at løfte sine nye opgaver på en positiv måde, i et stærkt samarbejde
med Anders, som har formået at gøre sig helt uundværlig i løbet af kort tid.
Klubbens bestyrelse, som ved årets begyndelse bestod af tre nye medlemmer og tre mere erfarne, har i
løbet af året forsøgt at manøvrere med uvante opgaver som følge af Vivis overgang til efterløn samt
restriktioner og nedlukninger. Særlig kedeligt har det været at aflyse flaghejsning, matcher, møder med
medlemmer, sponsormatch mm., men vi glæder os til at tage revanche i 2021. Det har været glædeligt, at
klubbens medlemmer har forstået og efterlevet de beslutninger og anbefalinger som bestyrelsen har
truffet.
Bestyrelsen satte i 2020 gang i et arbejde med at få klubben godkendt som velgørende forening, hvilket
blandt andet medfører en mulighed for at søge momsrefusion for nogle af klubbens udgifter. Opbakningen
fra klubbens medlemmer var overvældende, og klubben har opnået den nødvendige godkendelse.

Blandt klubbens samarbejdspartnere var 2020 præget af opbrud. SGN, vores nordjyske
samarbejdsorganisation der sikrede lokale golfspillere spil til ½ greenfee, blev ramt af udmeldelser fra en
stor gruppe klubber, som i stedet etablerede GNG. Så pt. er der to organisationer der tilbyder rabataftaler
til greenfee spil.
De3, samarbejdet mellem Løkken -, Sindal - og Hirtshals Golfklub, blev ved afslutning af sæson 2020 til De2.
Sindal og Hirtshals Golfklub har stadig en fritspilsaftale for 2021, hvilket vi ved at medlemmerne i begge
klubber hidtil har nydt stor glæde af.
For dem som ønsker mulighed for at spille mere golf til små penge, er klubben indtrådt i XM golfring. Som
medlem har man frit spil på banerne i Øland -, Aabybro - og Løkken Golfklub. Dette for et beskedent beløb
på 600 kr. for 2021.

I løbet af sæsonen havde klubben en stor tilgang af medlemmer, men må også konstatere en stor afgang
ved årets udgang; næsten udelukkende begrundet i alder og sygdom.

På trods heraf kan vi konstatere at Hirtshals Golfklub omfatter et smukt og dejligt område med en dejlig
bane, en god medlemsskare og er et sted hvor det er godt at være. Lad os alle arbejde for, at det også
fremover vil være sådant.

På vegne af bestyrelsen
Flemming Myrup

