
                                                                                                                                                                           
 

 

Hirtshals Golfklub Bestyrelsesmøde 

 

Mandag den 9. januar 2023, kl. 17.30 

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

Vidarsson/BV, Flemming Christensen/FC,  

Fraværende: Jon Magnussen/JM 

 

Referat 

 

 

1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde: udført uden kommentarer 

 

2. Orientering m.v. fra formanden 

a. Status 

i. Varmepumpe: taget i brug. Kører som den skal, betaling er sket.  

ii. Elmåler sag – Ligger nu til udtalelse hos Energinet 

iii. Henvendelse il borgmester/økonomiudvalg: ingen reaktion fra 

Økonomiudvalg/borgmesterkontor.  

iv. Jyske Forsikring – har vendt tilbage- kan ikke levere bedre eller billigere forsikringer. 

TopDK fortsætter som leverandør. 

 

b. Generalforsamling 2023 

i. Dato: aftalt til 27. februar kl. 19 i klubhuset 

ii. Forplejning: kaffe, øl, vand, småkager 

iii. Dirigent: bs foreslår Svend Ravn 

iv. Valg til bestyrelse: BP og JM på valg: BP modtager ikke genvalg, JM modtager genvalg 

1. bs ønsker at stille kandidat/undersøger 

v. Årets golfer: forslag medbringes til næste møde 

 

c. Diverse 

i. Pølsevogn og mad 2023, bemanding mv: FMY, BP og LM tager møde med interessenter. 

Fokus på mad udefra. FC undersøger evt. madleverandør til mad på søndage.  

ii. Lejet jord: ejer er død, HGK´s forkøbsret kan komme i spil. 

1. bestyrelsen ønsker at købe hvis muligt 

a. vi undersøger prisniveau på tilsvarende jord 



b. vi kontakter vores bank 

c. vi afklarer intern opbakning til låntagning på GF i februar 

 

 

3. Orientering m.v. fra næstformand 

a. Har modtaget en forespørgsel: ”bliver man betragtet som frivillig, hvis man har givet 200 kr. 

ifm. momsrefusion. Vi fastholder vores nuværende metode for indbydelse til 

medhjælpermatch. 

 

4. Regnskab / budgetopfølgning  

a. Bogføring 2022: mangler lidt vedrørende afskrivninger, men er ellers klar til revision og 

regnskab. Pænt resultat. 

b. Budget 2023: skal stadig tilpasses inden GF, men der forventes budget med positivt resultat 

 

5. Orientering fra udvalgene 

 

• Husudvalg 

▪ Kaffepriser – husudvalget kommer med endeligt forslag: brugere / klubber i 

klubben skal betale 10kr for en kande kaffe/pose bønner. 

 

• PR- og Markedsføring /Digital Strategi 

o MS, BP og FMY holder et møde ang. FB og Hjemmeside 2023 

 

 

• Eliteudvalg 

 

• Turneringsudvalg 
o Kalender – færdiggøres og offentliggøres, JM 
o D - tour 

 

• Sponsorudvalg 
o MS fremfører at der er mangler i vores måde at markedsføre vore sponsorer på. Foreslår 

forskel i skiltestørrelse afh. af sponsoratets størrelse. Reparation af nuværende skiltetavle 

eller flytning til gavlen på Pro shoppen. 

o Der afsættes et beløb i budgettet 

 
 

 

• Juniorudvalg 

o Orientering: Der er søgt om økonomisk støtte til et arrangement for vores bedste 

juniorspillere. Positivt tilsagn modtaget 

• Baneudvalg 

o Projekter  

▪ P plads påbegyndt m. frivilligt arbejde. Ligger pt stille pga. vejrlig. Lys diskuteret.  

▪ Skovningsprojekt startet op 

 



 

6. Punkter til næste møde  

a. Arbejdsdag 2023  

b. GF og årets golfer 

 

 

 

7. Eventuelt 

a. Søndagsgolf status: ligger stille pga vejr/banelukning/vand. Generelt ringe tilslutning 

 

8. Kommende møder  

  

a. Mandag den 13. februar 2023 kl. 17.30 – kan evt. ændres aht. revisor/regnskab 2022 

 

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. 


