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Hirtshals Golfklub Bestyrelsesmøde 

 
Mandag den 12. august, 2019, kl. 18:30 

 
Bestyrelse: Jan Christiansen (JC), Jesper Gammelgaard (JG), Bodil Vidarsson (BV), Flemming Myrup (FMY), 
Jens Peter Thomsen (JPT), Bjarne Krogh (BK) Kurt Eltved (KE) 
 
Ansatte: Vivi Poulsen (VP), sekretær  
Fraværende: BK 
Dagsorden: 

1. Godkendelse og underskrift af sidste møde 

Godkendt og underskrevet 

 

2. Orientering fra formanden 

-Ny dækningsaftale med Topdanmark. Bestyrelsesforsikring overvejes. 

-Personaleaftaler fornyes fra 1. januar 2020. 

- WHS udskydes i Danmark til 1. januar 2021 

Oprindeligt var planen, at World Handicap System skulle implementeres globalt pr. 1. januar 2020. 
European Golf Association (EGA) er imidlertid forsinkede med færdiggørelsen af den endelige 
version af systemet, som stadig ikke foreligger i sin helt endelige form, samt med færdiggørelsen af 
regler og principper for, hvordan man omregner fra det nuværende EGA-handicap til et nyt WHS  
handicap. 

-SGN – arbejdsgruppe er nedsat og har punkter omkring rabat på greenfee til drøftelse ved mødet 
30/9.  

3. Regnskab / budgetopfølgning 

-Økonomier følger budgettet til den gode side. PT foran med TDKR 50 på greenfee. 

 
4. Orientering fra udvalgene 

Husudvalg 

-JPT foreslog at bygge nye el-pladser, ansøger om byggetilladelse. 
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PR-og Markedsføring  

-Der annonceres i norsk blad samt FB. 

Digital Strategi  

Eliteudvalg  

-Der spilles de sidste matcher her i weekenden 17-18/8. 

Golfspilleren i Centrum 

Turneringsudvalg 

-Fin BDO- turnering afholdt i weekenden, desværre med megen regn. 

-Næste turnering er Abstrakt 25. August. 

Sponsorudvalg 

-Budgettet er opnået. 

-Bestyrelsen ser gerne, at vi bruger sponsorkortene noget mere. 

Juniorudvalg  

Baneudvalg 

-Ønsker om hul 8, som er i dårlig stand kræver vand og vanding. Kr. 75.000 at anlægge nyt og 
vandforbruget vil være kr. 650 per time. Fungerende hul kan proppes over 5 år. Topdressing er 40 tons 
per gang samt leje af maskiner, årlig udgift til frø, topdress og maskinleje vil være ca. 35.000. 

Begynderudvalg 

-Arbejder med  

Baneservice  

Sekretæren  

-Vivi ferie 35 og 36 fra 24/8 - 8/9.  

-Best. Møde 9/9 = ingen indkaldelse. 

-Hjælpermatch fredag 11. Oktober kl. 15.  

-En rengøringsdag i huset i oktober. 

Punkter til bestyrelsens behandling 
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6. Punkter til drøftelse i bestyrelsen 

 

7. Eventuelt 

8. Kommende møder: 9/9, 14/10, 4/11, 9/12 

 

Referent: Vivi Poulsen 

Jan Christiansen  Jesper Gammelgaard  Bodil Vidarsson  

Formand/Spons./Hcp/Begynd. Næstform./Turn/IT/PR/Elite  Kasserer/Strategiudvalg 

Strategiudvalg 

Flemming Myrup  Jens Peter Thomsen  Bjarne Krogh 

Baneudvalgsform./Gr.udv./Strategi. Husudvalg   Spons./Bane/Junior 

Kurt Eltved 

Sponsorudv./ PR 


