
                                                                                                                                                                           
 

 

Hirtshals Golfklub Bestyrelsesmøde 

 

Onsdag den 1. juni 2022, kl. 17.30 

Til stede: Flemming Myrup/FMY, Bruno Petersen/BP, Marianne Sørensen/MS, Line Martensen/LM, Jon 
Magnussen/JV, Flemming Chistensen/FC 

Fraværende: Bodil Vidarsson/BV 

 

 

Referat 

 

 
1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde:  godkendt og underskrevet u. bemærkninger 

 
2. Orientering m.v. fra formanden 

a. Møde med sekretariat ( u. referat ): orientering givet 
b. Golfbox – administrator gennemgang:  

i. GDPR reglerne tilsiger at personoplysninger ikke må deles og at det påhviler klubben at 
beskytte sådanne 

ii. Personer med administrator gennemgang kontaktes på mail. Skal tilkendegive om de 
fortsat har behov for disse rettigheder. Hvis ikke slettes de som administrator.  

iii. Der gives ikke adgang til medlemskartotek 
iv. Rettigheder kan tildeles af for- og næstformand – ikke andre 

c. Diverse 
 

3. Orientering m.v. fra næstformand 

a. Status elmålere: Nordenergi har bekræftet at en elmåler var monteret forkert 
i. Måleren er fjernet 

ii. Norlys har krediteret tre års fakturering for denne måler 
iii. Vi kontakter installatør for at få erstatning for det tab den forkerte installation har 

påført klubben 
b. Status ladestandere 

i. BP har haft et møde med Altea. De opsætter to ladestandere på p plads – giver 
mulighed for at fire biler kan lades samtidig. 

 



4. Regnskab / budgetopfølgning  
a. BV deltager ikke – orientering udsat til næste møde 
b. FMY betaler regninger mv under BV´s ferie 

 
5. Orientering fra udvalgene 

 
• Husudvalg 

o Kaffe- og ølautomat:  
▪ nuværende automat er slidt op. Kaffeautomat er slidt 
▪ Carlsberg kan ikke levere anden løsning.  
▪ Der er indhentes tilbud fra Meny og Officepartner. LM kontakter SGK som har 

tilsvarende løsning.  
▪ LM og BP vælger løsning og eksekverer. 

▪ Oprydning i klubhus onsdag 
▪ Tydelig forbedring. Ros er fortjent for de involverede om onsdagen. 
▪ Trin i receptionsområde er farligt. Bøjle anskaffes og monteres. JM kontakter evt. 

leverandør. 
▪ Maling af klubhus begyndt 
▪ Borde i gården er renset. Frivillige har meldt sig til oliebehandling 

 
 

• PR- og Markedsføring /Digital Strategi 
o MS har fået admin. adgang til FB 

 
• Eliteudvalg 

 
o ”det Kører” 

 
• Turneringsudvalg 

o ”det Kører” 
 

 
• Sponsorudvalg 

o Sponsormatch: invitationer sendt. Planlægning på plads, hjælpere næsten på plads. Kun få 
tilmeldinger 

 
• Juniorudvalg 

o ”det Kører” 
 
 

• Baneudvalg 
 

o Sæsonarbejde godt i gang: pt eftersåning af greens 
o Frivilligt arbejde – større hjælpergruppe end tidligere 
o Budget er udfordret 

 



 
6. Punkter til næste møde  

a. Flere golfbiler til udlejning? – evt. som delt ejerskab mellem medlem og golfklub 
b. – korttidslejemål? 

 
 

7. Eventuelt 
a. Der mangler medlemsscorekort - JM 

 
8. Kommende møder  

a. Mandag den 8. august 2022 kl. 17.30 
b. Mandag den 12. september 2022 kl. 17.30  
c. Mandag den 10. oktober 2022 kl. 17.30 

 

Referent:  FMY 

 
 

Flemming Myrup  Bruno Petersen                      Bodil Vidarsson 
Formand/Hcp/Baneudv.  Næstform./IT, PR og markedsf                              Kasserer 
IT, PR og markedsf.    
 
 
 
Jon Magnussen  Line Martensen                      Marianne Sørensen 
Turneringsudv./Juniorudv/Sport og elite udv.  Husudvalg/Juniorudv /Turn.udv                                   Husudv./Sponsorudv.    
   Sport og elite udv.       
 

 

Flemming Christensen 

Baneudv./Sponsorudv./Turneringsudv. 


