
                                                                                                                                                                           
 

 

Hirtshals Golfklub Bestyrelsesmøde 

 

Mandag den 9. maj 2022, kl. 17.30 

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

Martensen/LM, Flemming Christensen/FC 

Fraværende: Bodil Vidarsson/BV, Jon Magnussen/JV 

 

Referat 

 

 

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

2. Orientering m.v. fra formanden 

a. Forsikringer – DGU/Søderberg og partnere – status: tiltaget droppes pga utilfredsstillende 

forløb  

b. Diverse: manglende kommunikation ved salg af greenfee billetter, skal forbedres 

 

3. Orientering m.v. fra næstformand 

a. Ny infoskærm. Gamle defekt, ny indkøbes  
b. Ny aftale med nets.: kræver ny kontoopsætning 
c. Møde med sekretariatet: Carlo, FMY, BV og BP 
d. Ladestandere – status: BP har haft indledende møde med Altea/Norlys 

e. Elmålere status: Nordenergi bekræfter at der har været forkert opsætning af målere 

 

4. Regnskab / budgetopfølgning  

a. BV deltager ikke – sender materiale. Fremsendt materiale taget til efterretning. Udviser ikke 

væsentlig afvigelse fra budget. 

b. Snak om debitorer 

 

5. Orientering fra udvalgene 

 

• Husudvalg 

o Maling af klubhus ud- og indvendigt: Line og Marianne koordineret og inviterer til ”store 

maledag” 

o Kaffe- og ølautomat: nuværende automat er fejlbehæftet. Carlsberg kan ikke levere anden 

løsning. Mulighedr fra andre leverandører undersøges – LM 



o Klubhus rengøring: Morgenfruerne har påtaget sig opgaven. 

o Glaspest / ølglas: glassene udskiftes. 

o Carlsberg kontrakt skal fornys inden sept. 2022 

o Golfbox – administrator gennemgang: liste skal gennemgås 

 

 

 

• PR- og Markedsføring /Digital Strategi 

o MS skal have redaktør adgang til klubbens FB profil 

o Instagram: LLJ kontaktes for Instagram info 

 

• Eliteudvalg 

o I gang med varierende succes 

 

• Turneringsudvalg 
o iab 

 

• Sponsorudvalg 
o Gennemgang af debitorlise: MS 
o Sponsormatch: MS og FC arrangerer.  

 

• Juniorudvalg 

o I gang 

 

• Baneudvalg 

 

o Budgetudfordringer – alt stiger mere end forventet: diesel, sand, frø, gødning stiger mere 

end budget. Der holdes igen mht udgifter. Vurderes løbende.  

o I øvrigt i gang med sæsonarbejde 

 

 

6. Punkter til næste møde  

a. Naturblomster på hus 1? 

b. Automat/-er i klubhus 

c. Oprydning onsdag og fredag i klubhus 

d. Sponsormatch 

e. Status på elmåler sag 

f.  

 

7. Eventuelt 

 

8. Kommende møder  

a. Mandag den 1. juni 2022 kl. 17.30! – flyttet / FC og BV har meldt afbud 

b. Mandag den 8. august 2022 kl. 17.30 

c. Mandag den 12. september 2022 kl. 17.30  

d. 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. 


