
                                                                                                                                                                           
 

 

Hirtshals Golfklub Bestyrelsesmøde 

 

Mandag den 14. juni 2021, kl. 17.30 – fysisk, klubhuset 

Til stede: Flemming Myrup/FMY, Kurt Eltved/KE, Bruno Petersen/BP, Line Martensen/LM og Ryan 

Pedersen/RP, Marianne Sørensen MS 

Fraværende: Bodil Vidarsson/BV, Lars Lykkegaard Jensen/LLJ, Jon Magnussen/JM, 

 

Dagsorden 

 

1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møder: godkendt  

 

2. Orientering m.v. fra formanden 

 

a. Sommeraktiviteter – opfølgning 

i. Vi har modtaget tilskud til junior og senior aktivitet 

1. Tag en ven med. LM og RP deltager i arbejdet fra bestyrelsen, planlægning og 

eksekvering incl afrapportering til Hjørring Kommune i samarbejde med Carlo 

2.  Golfkørekort på 3 dage. BP, LM og RP deltager i arbejdet fra bestyrelsen, 

planlægning og eksekvering incl afrapportering til Hjørring Kommune i 

samarbejde med Carlo. Inddrager LLJ mhp. markedsføring. 

b. Generalforsamling – planlægning,  

i. indkaldelse senest 13. juni – udført fmy 

ii. dirigent og revisor – varslet og deltager 

iii. afholdes i gården? – om muligt 

iv. Lydanlæg? – fmy kontakter Finn Madsen 

v. Evt. forplejning? Småkager, kaffe, vand og øl. 

vi. Konstituering – umiddelbart efter GF 

vii. Valg: KE og FMY på valg. KE genopstiller ikke. Line Martensen, Ryan Pedersen og 

Marianne Sørensen opstiller. 

c. Momskompensation – gaver for 2021 

i. Start 1. juli – gavegivere søges via udsendelse i Golfbox, opslag, FB og Instagram, web 

ii. – primært mobilepay, min 200 kr + gebyr: mest praktiske betalingsmåde 

iii. Skattefradrag: ny procedure anvendes 

 

3. Orientering m.v. fra næstformand 



a. Julefrokost for 2020 eller sommerfrokost? 
i. Bestyrelsens julefrokost aflyst i 2020 grundet corona. KE foreslår 

sommerarrangement. Vedtaget. KE arrangerer. 
 

 

4. Regnskab / budgetopfølgning  

 

a. BV fraværende - ferie 

b. FMY betaler regninger 

 

 

5. Orientering fra udvalgene 

 

• Husudvalg 

o Status på projekter 

▪ Nøgleboks til brug for klubbens biler. Stadig i restordre. Vi kan muligvis købe en let 

brugt 

▪ TV i vindfang er defekt. Brugt med HDMI indgang eftersøges. 

▪ Nyt depotrum til pair mv er lavet. Del af herrernes omklædning er inddraget. 

Mødelokale ryddes op. 

▪ Der måles løbende elforbrug for køretøjer 

▪ Murværk afventer hænder og rette vejr 

 

 

• PR- og Markedsføring /Digital Strategi 

LLJ fraværende.  

Vi har to Onedrive – BP undersøger mv 

 

• Eliteudvalg 

o JM fraværende 

o ”Vi er på sporet” 

 

• Turneringsudvalg 
o JM fraværende 
o ”Vi er på sporet” 

 

• Sponsorudvalg 
Sponsormatch – evaluering: afviklet, 75 glade deltagere, stor og god hjælp fra mange frivillige  
o Kontakt og priser modtaget fra Leif Bilde 
o Evt. ny sponsor XL-BYG, Elling. KE besøger 
o  Brug af visitkort??: besluttes af BS efter GF 

 

 

• Juniorudvalg 



o Går godt, stigende antal juniorer 

 

• Baneudvalg 

 

o Nedbrud traktor / lejet maskine / tidsforbrug med lejet selvkørende maskine er markant 

lavere. Indgår i overvejelse af udskiftning 

o Vandingstilladelse – forlængelse søgt 

o Boldmaskinen er ”slidt op”: erstattes af kasse, KMJ undersøger og sætter i værk. 

o Banen står flot – tak til keeperne 

 

 

6. Punkter til næste møde  

 

7. Eventuelt 

 

a. LM: beslag til klokken i gavlen ved Pro Shoppen ser ud til at være defekt, nedstyrtningsfare, BP 

tager ansvar herfor. 

b. Garagen til golfbiler (FMY) 

i. Færdigmeldt, afventer kommune for endelig godkendelse 

ii. Fmy har kontaktet Sigurd og Margit Espersens Familiefond for udbetaling af donation. 

iii. Vi mangler skilt ang. nødudgang i huset. BP printer  

 

8. Kommende møder  

 

a. 9. august kl. 17.30 

b. 13. september kl. 17.30 

c. 11. oktober kl. 17.30 

d. 8. november 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. 


