
                                                                                                                                                                           
 

 

Hirtshals Golfklub Bestyrelsesmøde 

 

Mandag den 12. september 2022, kl. 17.30 

Til stede: Flemming Myrup/FMY, Bruno Petersen/BP, Marianne Sørensen/MS, Line Martensen/LM, Jon 
Magnussen/JM, Bodil Vidarsson/BV, Flemming Christensen/FC 

Fraværende:  

 

 

Referat 

 

 
1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde: godkendt u. bemærkninger. 

 
2. Orientering m.v. fra formanden 

a. Status 
i. Varmepumpe – stadig ikke fuldt afsluttet 

ii. Elmåler sag: Lytzen, Nordenergi, advokat mv – BP og FMY mødes m advokat. Klubbens 
retshjælpsforsikring kommer evt. i brug. 

b. Projekter – påbegyndt men ikke gennemført 
i. Sikkerhedsprocedurer ved ulykke og brand mv – afventer. 

ii. Golfbox – administrator adgang – gennemført. Har medført et par kommentarer 
c. Golfbiler til udlejning 

i. Antal – bil bestil til levering i feb./marts 2023 
 

d. Sekretariat – uden referat: talt om arbejdsopgaver og fordeling af samme. Bemanding mv.  
 

 
3. Orientering m.v. fra næstformand 

a. Intet at bemærke 
 

4. Regnskab / budgetopfølgning  
 

a) Skift af netbank og indførsel af procedurer for godkendelser mv – gennemført: omfatter 
bla. godkendelse af modtagne fakturaer, betalinger kræver godkendelse af to personer i 



netbank mv – alt for at øge sikkerheden af golfklubbens midler, og fjerne noget ansvar 
fra kassereren.  

b) Økonomi gennemgang for perioden 1.1.22 til 31.08.22: bedre end budget, men stadig et 
ret stort udestående sfa. ikke betalte kontingenter. 

c) FMY og BV har haft pos. møde med banken om de løbende forretninger 
 

 
5. Orientering fra udvalgene 

 
• Husudvalg 

o Vi mangler parasoller til næste sæson. LM kontakter Carlsberg herom samt om ny aftale 
o Der mangler lys på udvendig ståltrappe til bagrum- bp kigger på det 
o MS maler vindfang 
o Åbningstiden reduceres, alarm stilles om – LM  
o Problemer med el i køkken/bryggers. De nye kaffemaskiner springer sikringerne - BP 

 
• PR- og Markedsføring /Digital Strategi 

o MS præsenterer 10 turs klippekort – kan købes af alle gæster incl. gæster med bopæl i 
udlandet. 

 
• Eliteudvalg 

o Nærmer sig sæsonafslutning 
 

• Turneringsudvalg 
o Klubmesterskab skal ændres til næste sæson – herunder reducere tidsforbrug 
o Der arbejdes på venskabsturnering til næste sæson med bla. Randers - og Hobro GK 

 
• Sponsorudvalg 

 
• Juniorudvalg 

 
o  

 
• Baneudvalg 

o Referat fra baneudvalgsmøde vedhæftet 
o Tillægsbevilling søges på 50 tkr – bevilget 
o DR: langtslående slår bolde over til nabo – hegn opsættes 
o overvågning af boldkasse 

 
6. Punkter til næste møde  

a. Klub i klub – spil i juli måned 
b. Klub i klub møde i oktober incl. CC  
c. LD medlemskab – bopæl 
d. Biler omkring klubhus: keeperne ønsker færre biler – forudser ulykke på sigt 

 
 

7. Eventuelt 



a. Spørgsmål ang. Klub i klub økonomi: vedr. ikke HGK, nye hvidvaskregler medfører CVR 
registrering mv, men håndteres af Klub i Klubben 

 
8. Kommende møder  

  
a. Mandag den 10. oktober 2022 kl. 17.30 
b. Mandag den 14. november 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. 


