
                                                                                                                                                                           
 

 

Hirtshals Golfklub Bestyrelsesmøde 

 

Mandag den 8. marts 2021, kl. 17.30 – Skype 

Til stede: Flemming Myrup/FMY, Kurt Eltved/KE, Bodil Vidarsson/BV, Bruno Petersen/BP, Lars Lykkegaard 

Jensen/LLJ, Jon Magnussen/JM, Line Martensen/LM og Ryan Pedersen/RP 

 

Referat 

 

1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møder  

Udskydes til næste møde. 

 

2. Orientering m.v. fra formanden 

Generalforsamling er udskudt på ubestemt tid, regnskab beretning er lagt på hjemmesiden. 

Ryan Petersen, Line Martensen samt Marianne Sørensen har vist interesse for bestyrelsesarbejdet. 

Formanden konkluderer, at der er tilfredshed fra medlemmerne om bestyrelsen beslutning vedr. 

opførelse af vindmøller ved Åbyen. 

Forsikringssag, bold slået fra driving range ødelagde forrude på bil. DGU-forsikring undersøges. 

20/3 afholdes arbejdsdag. 

Pølsevognen 2021. 

 

3. Orientering m.v. fra næstformand 

Se Sponsorudvalg. 

 

4. Regnskab / budgetopfølgning  

Regnskab følger budget.  

1. rykker er sendt til medlemmer. 2 rykker sendes 14/3, forinden får 

bestyrelsen debitor liste.  

Positiv likviditet. 

 

5. Orientering fra udvalgene 

• Husudvalg 

Garage byggeri skrider roligt fremad med opsætning af plader, underlag til gulv samt el. 

Budget forventes at holde. 

 

• PR- og Markedsføring /Digital Strategi 

LLJ holder møde med FB/google samt GLFR. 



Players First - Business Intelligence – Webinar. 

 

 

• Eliteudvalg 

 

• Turneringsudvalg 

Jyske Bank åbningsmatch 28/3 med løbende start på hul 1. Åbningsmatchen bliver uden 

standerhejsning og fællessang pga. Corona restriktioner. 

• Sponsorudvalg 

Sponsorfakturering 18. marts. 

Tannishus har købt greenfee billetter for 9 TDK 

 

• Juniorudvalg   

Ryan og Line vil gerne arbejde med i junior udvalg. 

Carlo / Jon starter juniorer op. 

 

• Baneudvalg 

Kenneth og FMY har holdt møde, bestyrelsen vil få referat derfra. 

FMY afventer Topdanmark vedr. skade på traktor. 

 

6. Punkter til næste møde  

Opfølgning fra LLJ møder. 

 

7. Eventuelt 

Præsentation af Line og Ryan. 

En spørger, om bestyrelsen har overvejet anlæg af kørselsveje på banen for at mindste slid på fairway. 

Svaret er nej, da det vil kræve mange ressourcer i form af timer / penge til grus. 

Spillere glemmer at rette nedslagsmærker op. 

 

8. Kommende møder  

Er altid 2. mandag i hver måned. 

Juli måned er mødefri. 

Næste møde er 12. april kl. 17.30  

 

Referent:  Bodil Vidarsson 

Flemming Myrup  Kurt Eltved   Bodil Vidarsson 

Formand/Hcp/Baneudv.  Næstform./ Sponsorudv./  Kasserer 
Strategiudvalg   Strategiudvalg 
 

 
 
 
Jon Magnussen  Bruno Petersen  Lars L. Jensen 
Sports-og elite/turneringsudv./IT-udv. Husudvalg/PR-marketing/IT-udv.  PR-marketing/IT-udv. 


