Hirtshals Golfklub Bestyrelsesmøde
Mandag den 9. august 2021 kl. 17.30
Til stede: Flemming Myrup (FMY), Bruno Petersen (BP), Bodil Vidarsson (BV), Jon Magnussen (JM), Lars
Lykkegaard Jensen (LLJ), Marianne Sørensen (MS), Line Martensen (LM)
Fraværende:

Referat

1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møder: underskrevet u. bemærkninger
2. Orientering m.v. fra formanden
a.
b.
c.
d.

Momskompensation – gavegivere: status: antal nødvendige gavegivere opnået
Medhjælpermatch afholdes 8. oktober kl. 15
Møde med Klubber i Klubben indkaldes til oktober. FMY, BV, MS og BP deltager fra bestyrelsen
Forespørgsel fra Klub i klubben ang. brug af HGK´s CVR til bankkonto: Klubber i klubben må/kan
ikke benytte klubbens CVR nummer.
e. Der er kommet en henvendelse fra Sindal Golfklub vedrørende sagen om Hjørring
Golfklub/Hjørring Kommune: FMY håndterer den.
f. Fokuspunkter for efterår/vinter: hvad ønsker bs.?
i. Fokus på energiforbrug, evt. solceller mv, LED armaturer pærer
ii. Fem års plan for nødvendige og ønskede tiltag
iii. Gulv i store bagrum
iv. Maling toiletter og klubhus
3. Orientering m.v. fra næstformand
a. iab

4. Regnskab / budgetopfølgning
a. Pt. positiv afvigelse ift. Budget / ser fornuftigt ud.

5. Orientering fra udvalgene

•

Husudvalg
o Status på projekter
▪ Rapning af murværk – ligger stille – bs prøver at finde hjælp
▪ Gulv i store bagrum kræver istandsættelse
▪ Der mangler lys i elvogns rummet i laden
▪ Klokken er faldet ned fra gavlen ved Pro Shoppen
▪ Tryklufthorn indkøbes til brug ved matcher

•

PR- og Markedsføring /Digital Strategi
o PR materiale ang. Spil Med Dag er anvendt.

•

Eliteudvalg
o JM: ”det kører”
Turneringsudvalg
o JM: ”det kører”
Sponsorudvalg

•
•

o MS og FMY tager møde med Kurt Eltved, så snart som muligt.
•

Juniorudvalg
o Juniortræning starter igen efter sommerpause. Deltagere i vores sommeraktivitet
kontaktes herom på SMS

•

Baneudvalg
o Medarbejder sygemeldt efter fald fra tag. Øvrige personale er presset. Mail sendes til
medlemmer om hjælp til løsning af mindre opgaver – efter aftale med Kenneth.
o Rough mellem hul 4 og 5 (læbælte) ønskes slået
o Problemer i maskinpark: roughmateriel nedslidt, Toro Workman nedslidt, Vertikalskærer
led til greens nedslidt
Konsekvenser for arbejdstimer, ting der ikke bliver udført på banen samt store
omkostninger til reparation diskuteret.
Banen undersøger mulighed for udskiftning

6. Punkter til næste møde
i. Status XM golfring
ii. Medhjælpermatch – turnering og mad mv
7. Eventuelt
i. Klubmesterskab: turneringsudvalg og Carlo udformer og afholder. Info til alle
medlemmer – og alle medlemmer er velkomne uanset spillehandicap
8. Kommende møder
a. 13. september kl. 17.30
b. 11. oktober kl. 17.30

c. 8. november kl. 17.30

Referent: FMY

Flemming Myrup

Bruno Petersen

Bodil Vidarsson

Formand/Hcp/Baneudv.
Sponsorudvalg

Næstform./ Husudv./IT

Kasserer

Jon Magnussen

Line Martensen

Lars L. Jensen

Sports-og elite/turneringsudv./IT-udv.

Husudvalg/Juniorudv

PR-marketing/IT-udv.

Marianne Sørensen
Baneudv/sponsorudv

