Hirtshals Golfklub Bestyrelsesmøde
Mandag den 10. maj 2021, kl. 17.30 – fysisk, klubhuset
Til stede: Flemming Myrup/FMY, Kurt Eltved/KE, Bodil Vidarsson/BV, Bruno Petersen/BP, Lars Lykkegaard
Jensen/LLJ, Jon Magnussen/JM, Line Martensen/LM og Ryan Pedersen/RP, Marianne Sørensen/MS

Referat

1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møder
a. godkendt
2. Orientering m.v. fra formanden
a. Bo har trukket sit kandidatur til bestyrelsen
b. Sommeraktiviteter – støttepulje fra Hjørring Kommune – se bilag
i. Vi sender ansøgning om junior arrangement – ”Tag en ven med”
ii. Vi sender ansøgning om 60+ arrangement – ”Golfkørekort på tre dage”
iii. Carlo, Marianne og FMY laver og sender ansøgninger
c. Generalforsamling
i. Planlagt til 5. juli 2021 kl. 19, Afholdes i gården hvis muligt, alternativt i nye hal.
d. Corona
i. Restriktioner løftes, klubhus kan åbnes, hvordan håndteres krav om coronapas?
ii. FMY udsender medlemsorientering snarest samt snakker med Carlo

3. Orientering m.v. fra næstformand
a. iab
4. Regnskab / budgetopfølgning
a. Lidt bedre end budget
b. Vi mangler salg fra ”Cafeen”

5. Orientering fra udvalgene

•

Husudvalg
o Murværk: Line, Anders, Bo og Bruno sætter noget i værk
o Efterfølgende maling – hertil søges frivillige
o Nøgleskab til klubbens golfbiler er stadig i restordre.
o Der er nu elmålere på alle områder med golfvogne og – biler så vi kan følge forbruget
o Vi mangler opbevaringsplads til papir, håndklædeark og toiletpapir mv, for meget fugt i
Bomberum. Vi køber skabe til opsætning i herreomklædning.
o Info skærm i vindfang er brudt ned, tilbud er indhentet, ny indkøbes, Jon og Bruno
opsætter indhold

•

PR- og Markedsføring /Digital Strategi
o Evaluering – effekt af markedsføring – Golfens Dag
▪ Svært at vurdere eksakt effekt, men vi er nået langt ud
▪ Jens lavede video – nået ud til ca. 11.500 personer - superflot

•

Eliteudvalg
o Alle hold er i aktivitet

•

Turneringsudvalg
o Alle årets turneringer er planlagt og aftalt med sponsorer
o HTC Pinsematch – spisning i gården med helstegt gris, pølsevognen er åben
o Nordsøen match er planlagt

•

Sponsorudvalg
o Sponsormatch: 11. juni. Kurt, Jon, Lars, og fmy deltager og hjælper. Der søges hjælp mht.
mad. Sponsorer tilbydes at have en lille stand på et hul – hvis de ønsker.
o Hotel Skagen Klit køber greenfee billetter med 20% rabat
o Kurt snakker med Hotel Phønix om samarbejde, samt diverse ang. sponsorat af nye
gæstescorekort

•

Juniorudvalg
o Carlo tager hånd om juniorer, pt. 15 – 17 juniorer

•

Baneudvalg
o Vanding – uddybning
▪ Status: vandingsanlægget dækker alle greens, alle teesteder samt fairway på hul
8, der er indkøbt lille vandingsrobot som kan anvendes på nødlidende områder på
dele af fairways
o Kort snak om overordnet plan
▪ Forsat dræning, fortsat renovering og tilpasning af vandingsanlæg
▪ Fastholde banens nuværende niveau (løfte yderligere er ikke realistisk uden
tilførsel af yderligere midler – herunder timer)

6. Punkter til næste møde
a. Momsrefusion – 100 gavegivere i 2021. Udsendelse 1. juli
b. Autocampere – hvordan skal de håndteres fremad, priser, skiltning mv
7. Eventuelt
a. Overdækning i gården: LM spørger om vi kan overdække del af gården i denne sæson, da
klubhuset ikke kan udnyttes fuldt ud. LM undersøger om det er muligt samt får pris
b. MS kontakter Hirtshals Skolecenter ang. evt. junior samarbejde
8. Kommende møder
a. Mandag den 14. juni kl. 17.30 i klubhuset
b. Mandag den 9. august kl. 17.30 i klubhuset
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