
                                                                                                                                                                           
 

 

Hirtshals Golfklub Bestyrelsesmøde 

 

Mandag den 12. april 2021, kl. 17.30 – Skype 

Til stede: Flemming Myrup/FMY, Kurt Eltved/KE, Bodil Vidarsson/BV, Bruno Petersen/BP, Lars Lykkegaard 

Jensen/LLJ, Line Martensen/LM og Ryan Pedersen/RP, Marianne Sørensen/MR, Bo Møller Andersen/BMA 

Fraværende: Jon Magnussen/JM, 

 

Referat 

 

1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møder 

a. Referat fra januar og marts godkendt u. kommentarer 

 

2. Orientering m.v. fra formanden 

 

a. Skattefradrag – gavebidrag: 

i. Nogle donationer er ikke blevet indberettet til Skattestyrelsen. De berørte er kontaktet. 

Der benyttes ny procedure næste gang.  

b. Garage – brug af sponsorer 

i. En sponsor repræsentant har stillet spørgsmål til brug af håndværkere ved opførsel af 

garage. En sponsor/virksomhed har arbejdet på faktura. Alt øvrigt arbejde er udført af 

frivillig, ulønnet arbejdskraft. Sponsor tilfreds efter forklaring. 

c. Frivillige – ”belønning” 

i. der er modtaget en anmodning om mad og drikke ifm. frivilligt arbejde. Dette blev 

afslået. BS mener fortsat, at alle frivillige skal stilles ens, og at belønning ikke er en del 

af frivilligt arbejde.   

 

d. Husregler –  

i. garage samt status/info: udarbejdet og hænges op i den nye garage 

e. DGU forsikring – betales via kontingent  -  

i. orientering modtaget. Alle spillere som forårsager skade ifm. spil eller træning er 

dækket af kollektiv ansvarsforsikring – dog kun under forudsætning af at disse ikke er 

dækket af anden forsikring. 

f. Børneattester 

i. Skal indhentes fra alle frivillige og ansatte, der arbejder med børn (<15 år) – dvs junior 

arbejde. Carlo ansvarlig herfor. 

https://www.danskgolfunion.dk/artikel/forsikringer


 

g. Nye medlemmer – ( andet end Golfens Dag ) noget vi ikke har gjort tidligere – ideer 

i. Klubbens sponsorer og medlemmer tilbydes at tage medarbejdere, familiemedlemmer, 

naboer, medlemmer af ”fodboldklubben” mv. uden DGU kort med på 18 huls banen til 

nogle prøvehuller. Højest én firebold og der skal min. være én person i bolden med 

DGU kort. Bolden skal bestilles via Carlo og skal ligge på et tidspunkt, hvor spillet ikke 

generer andre.  

 

h. Vi mangler gæstescorekort, greenfeebilletter og klippekort. Layout, sponsorer mv – hvem 

hjælper? 

i. Kurt forsøger at skaffe sponsorer. Nordjyske Bank har det inkluderet i deres sponsorat. 

 

 

3. Orientering m.v. fra næstformand 

a. Opdatering omkring GNG/SGN 

 

4. Regnskab / budgetopfølgning (bestyrelses aspiranter deltog ikke under dette punkt) 

a. Pæn medlemstilgang. Fuldt betalende og prøvemedlemmer 

b. Omkring budget efter 1. kvartal 

c. De fleste sponsorer har betalt – positivt 

d. BV og FMY gennemgår debitor saldo 

 

 

5. Orientering fra udvalgene 

• Husudvalg 

o Nøglebox til golfbilerne er stadig i restordre m. uvis levering 

o  Det aftales at murværk – klubhus, lade mv istandsættes og males 

o Sponsorskærm i vindfang duer ikke – Bruno undersøger 

 

 

• PR- og Markedsføring /Digital Strategi 

o Lars har arbejdet med ekstern konsulent, for at benytte SoMe til at indkredse nye 

potentielle medlemmer. 

 

• Eliteudvalg 

o Der er lavet kalender for aktiviteter 

o Intet at bemærke i øvrigt – JM fraværende 

 

• Turneringsudvalg 

Intet at bemærke – JM fraværende 

 

 

• Sponsorudvalg 

o Kurt hjælper med sponsormatch den 11. juni 

o Begynder at kontakte sponsorer når restriktioner løftes 

 

• Juniorudvalg 



o Carlo starter op 

 

• Baneudvalg 

 

o Sæsonansat startet 

o Vand etableret på sidste teesteder 

o Fairway på hul 8 topdresses igen 

o Indspilsgreen udvides. Træer fældet og store rødder fjernet, rest følger 

o Nogle afblegede skilte fornys. 

 

 

6. Punkter til næste møde  

a. Sponsormatch 

 

7. Eventuelt 

a. Ønske om at kunne starte spil på bagni sidst på dagen. Det besluttes at ”genopfriske” gammel 

regel om start på bagni efter kl. 16. Skilt opsættes på hul 10.   

 

8. Kommende møder  

a. 10. maj kl. 17.30 

  

 

Referent:  FMY 

 

 

 

 

Flemming Myrup  Kurt Eltved   Bodil Vidarsson 

Formand/Hcp/Baneudv.  Næstform./ Sponsorudv./  Kasserer 
Strategiudvalg   Strategiudvalg 
 

 
 
 
 
 
Jon Magnussen  Bruno Petersen  Lars L. Jensen 
Sports-og elite/turneringsudv./IT-udv. Husudvalg/PR-marketing/IT-udv.  PR-marketing/IT-udv. 


