
                                                                                                                                                                           
 

 

Hirtshals Golfklub Bestyrelsesmøde 

 

Mandag den 8. november 2021, kl. 17.30 

Til stede: Flemming Myrup/FMY, Bodil Vidarsson/BV (forlod mødet kl 18.20), Bruno Petersen/BP, Jon 

Magnussen/JM, Marianne Sørensen/MS, Line Martensen/LM 

Fraværende:  

 

Referat 

 

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

 

2. Fotografering – fmy medbringer kamera: punktet blev udsat 

 

3. Orientering m.v. fra formanden 

 

a. Klub i Klub – kort orientering: positivt møde afholdt, klubber i klubben generelt i god form. 

Bestyrelsen har ønske om åbne matcher i juli 2022. Klubber overvejer og melder tilbage.  

b. Energiforbrug og evt. omlægning – kort orientering: tilbud på solceller og vindmøller modtaget, 

mangler tilbud på varmeløsning til klubhus. Indhentes. FMY, BP og medlem arbejder på sagen.  

c. Kalender: XM mach 11.6.2022 – gunstart, sponsormatch: 17. juni 2022 

d. Møde med XM: FMY har deltaget i møde. XM fortsætter, kan evt. udvides i 2022 

e. Priser 2022: kontingent, greenfee, bagskabe, elpladser, bil- og scooterpladser mv – pkt. er 

sendt i udvalg: FMY, BV og BP. Laver og sender udkast til BS 

f. De 2 – 2022: Årets aftale udløb 31.10.2021. bs pos. overfor forsættelse, FMY tager kontakt til 

SGK. 

g. Evt.: corona: bestyrelsen har besluttet at den fortsat vil følge DGU´s 

vejledninger/anbefalinger/regler ang. håndtering af Corona/Covid 19 

 

 

4. Orientering m.v. fra næstformand 

a. GNG: BP og KE har deltaget i møde:  

i. Aalborg GK ønsker på sigt at aftrappe rabatten på de 50%.  

ii. Der fremkom et ønske om flere data om hvordan og hvor medlemmerne lægger deres 

spil i GNG-klubberne 

iii. Der findes særskilt referat fra mødet. 



b. Nets Easy: nyt Nets produkt/betalingsindløsning: oprettet og i funktion. Opfølgning på om 

gamle aftaler er opsagt - BP 

c. Referater fra BS: godkendelses procedure: såfremt et fremsendt referat ikke er kommenteret 

senest fem dage efter fremsendelse – skal det betragtes som værende godkendt. 

d. TV-visning – Golfbox: HGK betaler til såvel Golfbox og Compupartner for moduler til skærm 

visning – skal vi fortsat betale for og bruge begge aftaler? 

i. JM kontakter Golfbox angående muligheder 

ii. FMY finder ud af om HGK er forpligtet til logovisning – det er HGK. 

 

 

5. Regnskab / budgetopfølgning  

a. Omkostninger følger budget 

b. Indtægter bedre end budget 

c. Vi afventer stadig momskompensation 

d. Ser fornuftigt ud for 2021 

e. Der er foretaget afskrivninger på uerholdelige debitorer.  

f. FMY: pris og forsyningssituation påvirker budget 2022. El stiger 20 - 25%, diesel- og fyringsolie 

stiger ca. 30%. Gødning stiger og der kan forekomme mangel. 

 

 

6. Orientering fra udvalgene 

 

• Husudvalg 

o Nøgleboks: status 

▪ Fortsat problemer med aflevering af nøgler fra gæster – information laves og 

sættes synligt i biler - BP 

▪ Fortsat problemer med 9 huls leje og medlemsleje – grundet anden pris. Der 

arbejdes på en løsning. 

o Budget 2022 

▪ Fremsendt til BV 

 

• PR- og Markedsføring /Digital Strategi 

o Budget 2022 – ønskes uændret for 2022 (fmy) 

 

 

• Eliteudvalg 

o Der er etableret et kvindehold (sejt) 

 

• Turneringsudvalg 
o Turnerings- og match kalender – udkast lavet: mangler stadig endelig accept fra sponsorer 

▪ XM og sponsormatch tilføjet 
 

• Sponsorudvalg 
Sponsormatch – 17. juni 2022 

 

Budget 2022: ikke lavet pt – laves i samarbejde mellem sponsorudvalg og BV 

 



• Juniorudvalg 

o Har afsluttet sæson – intet at melde 

 

• Baneudvalg 

 

o Der er afholdt møde i baneudvalget – referat heraf sendt til bestyrelsen. 

o Møde afholdt med fagperson/konsulent angående håndtering af svamp – referat heraf 

sendt til bestyrelsen 

o Der er indgået gødningsaftale for 2022 

o Budget – på bundlinje uændret, men højere energi- og gødningspriser er indregnet. 

o Forsøger at sælge overskydende materiel (små beløb) 

 

 

7. Punkter til næste møde  

a. Budgetønsker til BV 

i. Arrangementer – juniorlejr? Golfkørekort? – der bliver måske igen mulighed for at søge 

støtte til dette i 2022. 

ii. Anlæg?: vi er blevet anbefalet at søge tilskud til etablering af overdækkede 

udslagssteder på driving range – LM og FMY forsøger at skaffe tegninger og budget 

samt udfærdiger en ansøgning.  

 

8. Eventuelt 

 

9. Kommende møder  

 

a. Der afholdes ikke møde i december 

  

 

Referent:  FMY 

 

 

Flemming Myrup  Bruno Petersen                      Bodil Vidarsson 

Formand/Hcp/Baneudv.  Næstform./ Husudv./IT                              Kasserer 
Sponsorudvalg    
 

 
 
Jon Magnussen  Line Martensen                      Marianne Sørensen 
Husudvalg/Juniorudv  Husudvalg/juniorudv                                                       Baneudv/sponsorudv 

 

 

Ingen pt. 

PR-marketing/IT-udv. 


