
                                                                                                                                                                           
 

 

Hirtshals Golfklub Bestyrelsesmøde 

 

Mandag den 5. oktober 2020 

Til stede: Flemming Myrup/FMY, Kurt Eltved/KE, Bodil Vidarsson/BV, Bruno Petersen/BP, Lars Lykkegaard 

Jensen/LLJ og Jon Magnussen/JM 

Dagsorden 

 

1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møder – august og september 

Referat fra bestyrelsesmøde i august blev underskrevet.  

 

2. Orientering m.v. fra formanden 

a. XM,  

XM turnering – planlagt for de der har købt et medlemskab af XM. Turnering afholdes i hver af 

medlemsklubberne. (2021) FMY deltager i møde herom. 

 

b. Strategiudvalg – orientering, møde holdt den 1. oktober. 

Deltagerne var Fridi Magnussen, Alex Jensen og Peter Christensen. Fra klubben deltog FMY og 

KE. Særskilt udarbejdet referat blev gennemgået. 

 

c. Orientering: Begynderafslutning. Møde med Klubber i Klubben, Medhjælpermatch 

Der var stor deltagelse. Der var indrykket tekst i lokalavis. 16 har meldt sig ind, 7 forventer 

indmeldelse, mens 5 er ”tabte”. Der afholdes evalueringsmøde.  

 

Juniorer: Der er 15 juniorer hvoraf 12 deltog ved junior afslutning. 

 

Møde med Klubber i Klubben og medhjælpermatch og resten af årets arrangementer aflyses 

pga Corona. 

 

d. Golfhæftet 

FMY orienterede om golfhæftet, herunder om de nordmænd, der tidligere har været long 

distance nu bruger golfhæftet.  LLJ undersøger udbredelsen heraf, herunder løsningsforslag 

vedrørende nordmændene. LLJ og JM undersøger også i forhold til golfbox.  

 

e.   LGK indfører fleks – hvad gør HGK? 



 LGK træder ud medmindre SGK og HGK accepterer fleksmedlemsskab. Der afholdes møde 27. 

oktober 2020 med Sindal og Løkken herom. HGK og fleksmedlemskab diskuteres på næste 

møde. 

 

f. Nye hcp. regler 2021 

 Golfbox skal lave konstante beregninger. Arrangement med orientering til medlemmerne 

udsættes til næste år, men det blev aftalt, at der sættes plancher op i klubben.  

 

g. Klubbens biler – stand 

 2 biler er i god stand, mens 3 biler er i dårlig stand.  

 Ny bil vil koste 50.000 DKK incl. moms. Bestyrelsen drøfter spørgsmålet på næste møde.  

 

h. Begynderafslutning – orientering 

 Se ovenfor under pkt. c 

 

 

3. Orientering m.v. fra næstformand 

KE deltager i møde i Hals vedrørende samarbejdet med hensyn til GNG. Nærmere herom næste gang. 

Golfbox skal ajourføres. BP/JM søger herfor. 

 

4. Regnskab / budgetopfølgning  

Regnskab er bedre end budget. 

 

a.  Priser 2021 – bagskabe, elvogne, scootere, biler m.m. 

 Udsat til næste møde 

 

 

5. Orientering fra udvalgene 

• Husudvalg 

o Garage elkøretøjer 

o Landzone- og byggetilladelse udstedt. FMY orienteret om høringsfrist og afventer 

indsigelsesfristens udløb. 

o FMY oplyste, at vi har fået bevilget 20.000 DKK fondsmidler  

o BP er fortsat i gang med undersøgelse vedrørende elforbrug. BP oplyste, at nye P-skilte er 

på plads, ligesom tavler i klubhuset er opdaterede. 

  

• PR- og Markedsføring 

LLJ orienterede. 

Hjemmesiden tilrettes. 

 

 

• Digital Strategi 

 

• Eliteudvalg 

Intet til drøftelser 

 

• Turneringsudvalg 



Klubmesterskaberne er afviklet med flere deltagere end sidste år. Stor ros til Carlo og Anders. 

Evaluering foreslås, herunder med eventuel deltagelse af og forslag fra klubberne i klubben. 

 

 

• Sponsorudvalg 

Gennemgang af sponsorkoncept. Evt. sponsorat med event (undersøges), indeholde greenfee 

billetter fra andre klubber (undersøges)sponsorat til biler, evt. logo på biler og materiale hertil 

betales af sponsor (minimum tegnes for 4-5 år). 

Eventelt inddragelse af medlemmer. 

 

• Juniorudvalg 

Se under punkt 2. 

 

• Baneudvalg 

 

FMY orienterede om hul 8, jf. særskilt referat. 

 

6. Punkter til næste møde  

Budgetforslag 2021 fra de enkelte udvalg. 

Gennemgang af medlemsformer (fleks). 

 

7. Eventuelt 

 

8. Kommende møder  

 Fastlagt til den 9.november 2020, alle startende kl. 17.30 med spisning kl. 18.30 og fortsat møde kl. 

19.00 

 

Referent:  Helle Eltved 

 

 

 

 

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. 


