Hirtshals Golfklub Bestyrelsesmøde
Mandag den 11. oktober 2021, kl. 17.30
Til stede: Flemming Myrup/FMY, Bodil Vidarsson/BV, Bruno Petersen/BP, Jon Magnussen/JM, Lars
Lykkegaard Jensen/LLJ, Marianne Sørensen/MS, Line Martensen/LM
Fraværende:

Referat

1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde: godkendt og underskrevet uden bemærkninger
2. Orientering m.v. fra formanden
a. Golfgarage – donation til garage modtaget fra Sigurd og Margit Espersens familiefond. Skilt
opsat på garagen.
b. Energiforbrug og evt. omlægning – kort orientering: Der indhentes info og tilbud vedrørende
husstandsvindmølle, solceller og varmepumpe / luft-vand/jordvarme
c. Kalender – generel – medbring punkter: aktiviteter for 2022 indhentet, kalender kladde laves,
tages op på næste møde.
d. Møde med Klubber i Klubben torsdag den 28. oktober kl. 16 – ønsker til indhold? BS ønsker
tages med på dagsorden.
e. Julefrokost: bestyrelsens julefrokost planlagt til 10. december
f. Evt.: Udsendelse til medlemmer ultimo november?: besluttet nej.

3. Orientering m.v. fra næstformand
a. TV visning – Golfbox: undersøger om det er relevant.
b. Klubber i Klubbens brug af blokeringer – for mange unødvendige tider
c. Der er indgået ny treårig el aftale – fastpris
d. Procedure for godkendelse af referat fra BS møde
i. FMY skriver og rundsender kladde
ii. Svar til FMY og BP: OK eller kommentar/rettelse
iii. BP offentliggør godkendt referat på hjemmeside
4. Regnskab / budgetopfølgning

a. Regnskab ser fornuftigt ud – vi er på den gode side af budget.
b. Vi har stadig nogle skyldige debitorer / ubetalte kontingenter
5. Orientering fra udvalgene
•

Husudvalg
o Nøgleboks: stadig problemer med opsætning, og korrekt brug: f.eks. aflevering af nøgler
▪ Der skal indhentes ekstern hjælp, samt laves bedre info til brugere – medlemmer
og gæster. BP, LM og JM samt BV til evt. tilpasning af varegrupper og Economic
o Toiletter skal males og gennemgås for defekter
o Tavler i klubhus: besigtiget, oprydning og print af nye

•

PR- og Markedsføring /Digital Strategi
o Baneguide – tilbud modtaget: tilbud modtaget
▪ Vi får printet baneguide, nuværende skal redigeres – specielt mhp. røde pæle
▪ Klar til sæsonstart - FMY
o

•

•

Hjemmeside (ønsket pkt. fra sidste møde)
▪ Skal redigeres: løbende og på BS arbejdsdag 16. januar 2022

Eliteudvalg
o Intet at bemærke
Turneringsudvalg
o Turnerings- og match kalender – udkast lavet: mangler stadig endelig accept fra sponsorer
▪ Der tilføjes XM match, og evt. yderligere match der arbejdes på

•

Sponsorudvalg
o MS: snak om intern arbejdsgang
o Ny aftale indgået med Tannishus for perioden 1.10.2021 – 30.09.2022

•

Juniorudvalg
o Har afholdt junior afslutning – har været en god sæson med 14 – 16 aktive.

•

Baneudvalg
o Banen skal gennemgå placering af røde pæle samt fastsætte evt. nye områder aht.
spilhastighed
o Ny rough klipper indstilles til køb: enig bestyrelse vedtager køb

6. Punkter til næste møde
a. Fotografering af bestyrelsen
b. Opdatering af kalendere og arrangementer
c. Budgetønsker til BV
i. Husudvalg
ii. Bane

iii. PR
iv. Arrangementer – juniorlejr? Golfkørekort?
v. Anlæg?
7. Eventuelt
a. Lars Lykkegaard træder ud af bestyrelsen sfa. manglende tid – barn, familie og job. (Øv)
b. Som følge af pkt. a mangler bestyrelsen kompetencer på PR og markedsføringsområde –
interesseret person eftersøges.
c. En del ”hængepartier” med vedligehold af Golfbox, hjemmeside, facebook og Instagram
i. Aftalt arbejdsdag for bestyrelsen den 16. januar 2022

8. Kommende møder
a. 8. november kl. 17.30
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