
                                                                                                                                                                           
 

 

Hirtshals Golfklub Bestyrelsesmøde 

 

Mandag den 13. september 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: underskrevet u. bemærkninger 

 

2. Orientering m.v. fra formanden 

 

a. Møde med klubbens bank: fmy deltog, bv forhindret. Positivt møde, banken er tilfredse. Vi kan 

opnå ekstra likviditet ved behov, og de er positivt indstillede overfor finansiering af evt. 

fremtidige projekter 

b. Golfbil garage: ibrugtagningstilladelse modtaget og byggesag afsluttet af kommune 

c. Kort orientering ang. Hjørring kommune/Hjørring Golfklub – jord-/gavesag: bs orienteret. 

d. XM-golf: 2022: bs har besluttet også at deltage i 2022. Håber på flere medlemmer fra HGK. 

Mere markedsføring. 

e. FMY holder møde med firma ang. energiomlægning/solceller 15. september 

f. Evt.: Medhjælpermatch 8. oktober 2021. BV sår for mad og præmier. LM står for match og 

indbydelse. BP og FMY hjælper til + forhåbentligt flere.  

Der er modtaget beløb fra DIF´s genstartspulje til finansiering. 

 

 

3. Orientering m.v. fra næstformand 

a. BP og BV Arbejder med ny el aftale for klubben 

b. Nøgleskab til golfbiler er endelig på vej. Medfører at al anvendelse af klubbens biler sker 

gennem Golfbox. 

 

4. Regnskab / budgetopfølgning  

a. Overordnet ser det positivt ud. Vi mangler dog stadig øl- og vinsalg ift. Budget, og der er stadig 

nogen ubetalte kontingenter, trods rykkere mv 

 



 

 

5. Orientering fra udvalgene 

 

• Husudvalg 

o Udvendigt murværk er repareret 

o Gulv i laden er repareret 

o Maling af alle bygninger aftales udført til foråret, når nødvendig reparation af vinterskader 

har fundet sted. 

o Der arbejdes med en Nets Easy aftale – betalinger via betalingskort 

o Der skal laves et nyt beslag til klokken på shoppens gavl 

 

• PR- og Markedsføring /Digital Strategi 

o GLFR har henvendt sig vedr. digital baneguide til et anseligt årligt beløb: nej tak 

o Der er et ønske om en trykt baneguide – pris undersøges 

 

• Eliteudvalg 

o Et hold er rykket op til 2. division – TILLYKKE 

o Et hold er rykket ned i kvalifikationsrækken 

 

• Turneringsudvalg 
o Der udtrykkes ønske om, at tider der er blokeret ifm. med matcher og klubmesterskab 

”disponeres lidt bedre” 
 

• Sponsorudvalg 
o Orientering fra møde mellem Kurt Eltved/MS og FMY: arbejdsfordeling aftalt 
o Brug af visitkort – skal vi fortsætte?: Visitkort tanken modtages positivt hos 

sponsorer, men der opstår skuffelse hos nogen pga. lidt manglende opbakning fra 
medlemmernes side. 
Det besluttes, at ordningen fortsætter det næste år og at vi holder fokus på den 
overfor klubbens medlemmer 

 

• Juniorudvalg 

o Vi har nogle dygtige juniorer 

o Der arrangeres tur til Dronninglund GK for de juniorer der har banetilladelse i efteråret 

 

 

• Baneudvalg 

o Indkøb – Toro Workman 4300D (brugt) indkøbt 

o Rough klipper ønskes købt – muligheder og finansiering undersøges mhp. sæsonstart 2022  

o Sygemelding orientering: personsag 

o Propning greens – reduktion i GF den følgende uge?: greens skal eftersås og proppes. 

Propning finder sted i uge 39. Det medfører delvis banelukning og gener – derfor 

annonceres arbejdet for gæster og medlemmer.  Der kan spilles til ½ GF i del af uge 39 og 

hele uge 40. 



o Der er kommet et ønske om farvemarkering på træerne mellem hul 4 og 5, således at 

bolde i læbæltet er nemmere at finde. Banen beslutter. 

 

 

6. Punkter til næste møde  

a. Kalender for 2022 – generelt for klubben 

b. Turnerings- og matchkalender 2022 

c. Hjemmeside 

d. Fotografering til hjemmeside 

 

7. Eventuelt 

 

8. Kommende møder  

a. 11. oktober kl. 17.30 

b. 8. november kl. 17.30 

  

 

Referent:  FMY 

 

 

 

 

Flemming Myrup  Bruno Petersen  Bodil Vidarsson 

Formand/Hcp/Baneudv.  Næstform./ Husudv./IT                                 Kasserer 
Sponsorudvalg    
 

 
 
 
 
 
Jon Magnussen  Line Martensen  Lars L. Jensen 
Sports-og elite/turneringsudv./IT-udv. Husudvalg/Juniorudv  PR-marketing/IT-udv. 
 
 
 
 
 
 
 

Marianne Sørensen 
Baneudv/sponsorudv 


