Hirtshals Golfklub Bestyrelsesmøde
Mandag den 22. februar 2021, kl. 16.30 – Skype møde
Til stede: (Flemming Myrup/FMY, Kurt Eltved/KE, Bodil Vidarsson/BV, Bruno Petersen/BP, Lars Lykkegaard
Jensen/LLJ og Jon Magnussen/JM)

Referat

1. Gennemgang og godkendelse af årsrapport 2020 med Peter Christensen.
a. Ok resultat, god udvikling i likviditet – godkendt af bestyrelse
b. Vi skal have revideret forretningsgange
2. Godkendelse af referat fra sidste møde – godkendt, ikke underskrevet (Skype)
3. Orientering m.v. fra formanden
a. Generalforsamling 2021
i. Restriktioner, virtuel? udsætte?
1. vi afventer regeringsudmelding, ikke stemning for virtuel udgave, udsættes evt.
ii. Årets golfer
1. emner fundet
iii. Nye bestyrelsesmedlemmer
1. Ryan Pedersen og Line Martensen har meldt sig, tages med som ”føl” pt
b. Vindmøller v. Aabyen – høringssvar
i. Bestyrelsen har besluttet ikke at indgive høringssvar, kan leve med påtænkte projekt
c. Forslag (Carsten Poulsen ang. Ansvarsforsikring af medlemmers golfbiler)
i. Bestyrelsen beslutter at indskærpe ejernes pligter og anbefaler ansvar og
kaskoforsikring. Vil ikke viderebringe tilbud fra TopDK
d. ”Strategiudvalg” – svar fra Team Plan Hjørring Kommune ang. Solceller, mølle og jordvarme.
i. Har modtaget svar. Der kan opnås tilladelse til solceller, husstandsvindmølle og
jordvarme. Solceller på brakjord kræver VVM redegørelse, special tilladelse mv
e. Sæsonstart
i. Vi ønsker sæsonstart inden påske – hvis muligt pga corona, vind og vejr
4. Orientering m.v. fra næstformand
a.
5. Regnskab / budgetopfølgning

a. Medlemmerne faktureret, likviditet god

6. Orientering fra udvalgene
• Husudvalg
o Garage el køretøjer – arbejdet begyndt, hæmmes lidt af vintervejr
o Nøgleboks – til golfbiler, bestil, men i restordre
o Hjertestarter kontrolleres – oplyst at der er kommet ny ”indmad” i efteråret 2020, er
monteret

•

PR- og Markedsføring /Digital Strategi
o Plan 2021
▪ Facebook opsat til markedsføring – nye medlemmer mv
▪ Golfens dag – LLJ ankermand sammen med Carlo
▪ LLJ vil gerne have adgang til greenfee data – fmy sender

•

Eliteudvalg
o Intet nyt

•

Turneringsudvalg
o Kalender 2021
▪ Færdig, offentliggøres på hjemmeside, turneringer oprettes i Golfbox
▪ Ved ændringer rettes kalender, sendes til Bruno til hjemmeside

•

Sponsorudvalg
o Sponsor orientering
▪ Vanskeligt at tage ud til sponsorer pga corona
▪ Vil gerne have adgang til greeenfee data – fmy sender

•

Juniorudvalg
o Ryan foreslås sammen med Jon og Carlo.

•

Baneudvalg
o

Orientering
▪ Personale begynder igen efter vinterpause
▪ Vi leder efter sæsonmedarbejder (Annette Rørbæk har fået fast fuldtidsarbejde)

7. Punkter til næste møde
a. PR strategi (LLJ)
b. Rykkerprocedurer – udestående kontingenter
8. Eventuelt
a. intet

9. Kommende møder
a. 8. marts, fysisk hvis muligt
b. I øvrigt hver 2. mandag kl. 17.30 – undtaget møde i juni måned
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