Bestyrelsens beretning for året 2021.

År 2021 blev et godt og begivenhedsrigt år for Hirtshals Golfklub, og dog var det præget af pandemi og
Corona. Vi blev alle gode til at håndtere diverse anbefalinger og restriktioner. Vi blev mindre forskrækkede,
vant til at passe på og ved årets afslutning ændrede pandemien karakter hvilket giver håb om et mere
normalt år for os alle.

Der blev spillet meget golf i 2021; både blandt medlemmer og gæster. Vi fik en pæn tilgang af nye
medlemmer og har et lidt større medlemsantal ved indgangen til 2022 end vi havde på samme tidspunkt i
2021.
Runderne blev spillet på en flot bane, som i årets løb fik meget ros af medlemmer og gæster. At det
forholdt sig sådan, skyldes at klubben er heldig at have en engageret og dygtig medarbejderstab på banen,
som har et ønske om at gøre det godt. Selvfølgelig inden for de rammer klubben stiller til rådighed. Klubben
har heldigvis formået at gøre rammerne lidt bedre. Fairwayvanding på hul 8 blev taget i brug, det blev
muligt at indkøbe en lille vandingsrobot, en brændt traktor blev skiftet ud med en nyere, der blev indkøbt
en brugt arbejdsbil og endelig blev der bestil en ny rough klipper, som erstatter den fra 2004. Det gør det
alt sammen lidt nemmere at klare arbejdet på banen – og det var tiltrængt.
Ved årets begyndelse blev der med frivilligt arbejde opført en ny garage til golfbiler. Det har betydet, at en
del medlemmer kan forblive i klubben på trods af gangbesvær og stadig nyde at spille golf. Et stort stykke
arbejde af de frivillige og et godt og efterspurgt produkt.
Det blev også i 2021, at der igen blev holdt juniorlejr, og vi for første gang afholdt ”Golfkørekort på tre
dage”. Begge dele i juli måned i dejligt vejr og med god succes. Succes fordi Carlo, Anders, Line,
juniorudvalg og mange andre lagde tid, energi og engagement i det.
Golfklubben fungerer fordi rigtig mange yder rigtig meget – og sådan bliver det nok nødt til at være.
Medlemmer luger, klipper græs, gør rent, maler, underviser begyndere, samler bolde, reparerer og
istandsætter og meget meget mere. Godt at mange tager ejerskab, og synes klubben er et godt sted at
være. Så godt at man også vil gøre den ekstra indsats. Sådan er det i en god forening. Vores klub og vores
forening.
Som det fremgår af ovenstående, har bestyrelsen brugt mange penge i 2021, men klubben har heldigvis
også tjent et pænt beløb. Sådan skal det gerne fortsætte i nogle år, for der er stadig en del der trænger.
Klubhuset trænger til en omgang, asfaltvejen holder ikke evigt, grøn omstilling står for døren mmm.
Det tilfredsstillende økonomiske resultat kommer også, fordi vi har fået støtte til at bygge garagen. Vi har
fået genstartsstøtte til juniorlejr, Golfkørekort og medhjælpermatch. Medlemmerne har givet gaver i
forbindelse med momsrefusionsordningen og klubben fik et pænt beløb i egentlig momsrefusion. Med

jeres frivillige arbejde har vi kunnet spare på nogle omkostninger, og når der så er pæne indtægter fra
kontingenter, greenfee og sponsorater, så ender det pænt ved årets udgang.
Alt i alt kan vi kun være tilfredse med økonomien i 2021.

I 2021 fortsatte klubben de gode relationer til vore omgivelser. Sponsorerne holdt ved over en bred kam og
er fortsat uundværlige. Klubben har et godt og positivt forhold til sin bank – og det gør meget muligt.
Vi er stadig medlem af SGN og GNG, som gør det muligt for os at besøge andre Nordjyske klubber til
reduceret greenfee. I Sindal Golfklub kunne og kan der stadig spilles gratis i golfsæsonen., og ellers var og
er det muligt at spille i Øland-, Aabybro- og Løkken Golfklub via et XM-medlemskab.

Der er grund til at råbe hurra for Hirtshals Golfklub – også i 2021.

Bestyrelsen, 07. marts 2022.

