
                                                                                                                                                                           
 

 

Hirtshals Golfklub Bestyrelsesmøde 

 

Mandag den 8. august 2022, kl. 17.30 

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

Magnussen/JM, Bodil Vidarsson/BV, Flemming Christensen/FC 

Fraværende:  

 

 

Referat 

 

 

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

 

2. Orientering m.v. fra formanden 

a. Status 

i. Varmepumpe: installation er ikke endelig afsluttet, fejlmeldinger. Leverandør konaktes. 

ii. Forsikring - TopDK. CP og FMY har haft en forsikringsgennemgang med TopDK. Dækning 

vurderes dækkende for klubbens behov. TopDK foreslår dog yderligere 

sygedriftstabsforsikring på ansat, samt bestyrelses ansvarsforsikring. BS tager stilling på 

senere tidspunkt. Materiale sendt til BV og FC 

iii. Elmåler sag: skrivelse til Lytzen sendt, FMY og BP tager møde med Lytzen 

b. Projekter – påbegyndt men ikke gennemført 

i. Sikkerhedsprocedurer ved ulykke og brand mv – LM tager fat i emnet 

ii. Golfbox – administrator adgang – FMY og BP tager fat i tilbagemeldingerne fra 

medlemmerne og afslutter  

iii. Skift af netbank og indførsel af procedurer for godkendelser mv: BV, BP og FMY 

implementerer den nye erhvervsnetbank samt kontrol procedurer for fakturaer og 

betalinger. 

c. P områder – oprydning, autocampere, ladestandere, mv, bilag bagest i referat 

i. Autocamperområdet har været en succes i år, men er for lille og kunne med fordel 

placeres anderledes. 

ii. Keeperne har for lidt plads til deres maskiner og materialer – og ”roder” 

iii. Der laves plan for hele P området som tilgodeser ovenstående. Hvis der kan skaffes de 

nødvendige penge, kan det arbejdet forhåbentligt udføres inden sæson 2023.  

d. Salg af greenfee billetter 



Der mangler et regelsæt for salg af greenfee billetter. Kan der sælges GF billetter til 

medlemmer, til sponsorer og firmaer som ikke er sponsorer / eller har ejere som er 

medlemmer i HGK? 

Følgende blev besluttet: 

i. til medlemmer: medlemmer kan købe GF billetter til en pris a 280 kr./stk. som kan 

benyttes hvis man ønsker at invitere gæster på banen. 

ii. til firmaer: kan købe GF billetter til en pris a 280 kr./stk. – helst i et antal på min. 10 stk. 

iii. sponsorer i HGK: kan udover det antal GF billetter som er indeholdt i sponsoratet købe 

ekstra GF billetter til 280 kr./stk. 

 

 

GF billerne kan kun benyttes af golfspillere/medlemmer af DGU eller tilsvarende 

udenlandske organisationer. GF billetterne kan ikke benyttes ifm. andre rabatordninger; 

herunder fleksmedlemskab.  

 

 

 

e. Golfbiler til udlejning 

Det går OK med udlejning af klubbens biler. Ved spidsbelastninger lånes/lejes der biler af 

nogle medlemmer. 

 

i. Antal: bs beslutter at købe en ny bil til levering marts/april 2023.  

ii. Booking metode: bestilling via Golfbox og nøgleudlevering og -aflevering giver stadig 

problemer. Bla. pga. manglende muligheder til indstilling af nøgleboksen. Der er ikke 

umiddelbart andre muligheder. 

 

f. Diverse – 10 turs klippekort 

HGK modtager ikke Golfhæfte Plus. Gæster med bla. længere sommerhus ophold 

efterspørger en form for rabatordning som alternativ. 

i. Vi har et 10 tursklippekort – som vi ikke har markedsført. Kortet markedsføres, 

gyldighedsperiode fastholdes. Markedsføres. 

ii. Pris: 2.800 kr / 10 klip 

 

 

3. Orientering m.v. fra næstformand 

a. Nets aftale til turneringsmodulet ”hænger” – BP følger op. 

 

4. Regnskab / budgetopfølgning  

a. Resultat pr 30.7 er bedre end budget 

b. Saldo for udestående debitorer er større end normalt 

c. BV og FMY skal have møde med Jyske Bank  

 

5. Orientering fra udvalgene 

 

• Husudvalg 

o Kaffe- og øl/vin/mm automat: nye automater er leaset og kobles til tirsdag d. 9. august 



o Prisforhøjelse på øl, vand, vin mv gennemføres samme dag. Meddelelse til medlemmerne 

sendes via Golfbox. 

o Rengøring i klubhus: MS orienterede. 24 har aktivt givet tilsagn om at deltage i rengøring. 

Liste for udførsel lavet og formidlet. 

o Madordning med HTC cafeteria skrottes. Fungerer ikke. Skilte fjernes 

o Elekriske håndtørrere til toiletterne?: prisen på papir er steget meget. BV undersøger 

 

• PR- og Markedsføring /Digital Strategi 

o Instagram: LLJ kontaktes for Instagram info 

o Aktivitet på klubbens FB meget højere end tidligere 

o Der har været brugt betalt annoncering på FB ifm. klubbens sommeraktiviteter, for et 

begrænset beløb. 

 

• Eliteudvalg 

o ”det kører” 

 

• Turneringsudvalg 
o ”det kører” 

 

• Sponsorudvalg 
o BV laver regneark så der kan skabes bedre overblik over klubbens sponsorer 
o KE kommer med nye sponsorer     
o Flere skilte trænger til fornyelse. De mest nødvendige skiftes nu, resten samles til pulje og 

udføres inden sæsonstart 2023. 
 

• Juniorudvalg 

o Færre juniorer i år 

o Sommerlejr blev aflyst grundet manglende tilmelding 

 

• Baneudvalg 

o Banen følger plejeplan. Står trods ret voldsom tørke flot. 

o Nogle poppeltræer mellem hul 3 og 4 fjernes efterår/vinter. Nogle egetræer plantes nær 

green som forsøg 

o Banens budget er holdt trods voldsomme prisstigninger 

 

6. Punkter til næste møde  

a. Sommergreenfee 

b. håndtørrere 

 

 

7. Eventuelt 

 

8. Kommende møder  

a. Mandag den 12. september 2022 kl. 17.30  

b. Mandag den 10. oktober 2022 kl. 17.30 

c. Mandag den 14. november 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


