
                                                                                                                                                                           
 

 

Hirtshals Golfklub Bestyrelsesmøde 

 

Mandag den 10. august 2020 

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

Jensen/LLJ 

 Fraværende: Jon Magnussen/JM 

Dagsorden 

 

1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde. 

Referat fra seneste bestyrelsesmøde blev underskrevet.  

 

2. Orientering m.v. fra formanden 

a. Momskompensation, status 

Det undersøges hvorvidt vedtægterne for klubben kan godkendes i forhold til ansøgningen. 

Hvis de ikke findes at dække formålet, så skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling 

med henblik på ajourføring af vedtægten. Undersøgelse er iværksat.  

b. Spil med dag den 23. august 2020 

Medlemmerne deltager og medtager en ven. Carlo og begynderudvalget styrer. 

Samtidig blev det oplyst, at der er afslutning for begynderne den 22. september 2020, kl. 16,00. 

Der er inviteret 27 og der spilles 9 huller. 

Formanden oplyste, at det er aftalt med Carlo, at han til de nye medlemmer sender vedtægter 

m.m. samt introduktion vedrørende klubben. 

Der er fremkommet spørgsmål fra Long Distance-medlemmernes med hensyn til 

spillerettigheder. Der udarbejdes tekst til orientering, idet der er tvivl om hvilke 

spillerettigheder de har.  

c. Kontingenter m.v., opfølgning 

Det er aftalt, at man på bestyrelsesmødet i oktober skal diskutere priser, betingelser og 

definitioner. 

d. FMY afholder møde med bestyrelserne i klubber i klubben i oktober måned. 

Endvidere skal der afholdes medhjælpermatch i oktober/november. 9 hullers match med 

efterfølgende spisning. Se tidligere indbydelser og afstemmes efter spisekapacitet. 

 

 

3. Orientering m.v. fra næstformand 

Klubben har deltaget ved receptioner i henholdsvis Nordjyske Bank og Henry Pedersen & Sønner. 



Der er indkøbt ny støvsuger. Den gamle støvsuger er sendt ind til fabrikken, og der afventes svar herfra 

med hensyn til hvad der skal ske. 

 

Sponsoraftale med Color Line genforhandles i november. Direkte sponsorat undersøges. 

 

Med hensyn til sponsormatchen, så undersøger KE stemningen hos sponsorerne. Det er aftalt, at den 

eventuelt afholdes uden spisning men med forplejning på banen, og måske åben pølsevogn. Datoen er 

foreløbig fastsat til den 18. september 2020. Der kan eventuelt udleveret et kit med tees, bolde m.m. 

Den skal afholdes i Coronavenlig form. 

 

Det skal undersøges om evt. sponsorat på klubbens biler. Hvad vil det koste m.m. 

 

4. Regnskab / budgetopfølgning  

Bestyrelsen gennemgik resultat og budget pr. 31/7 2020, der var bedre end budget. 

 

5. Orientering fra udvalgene 

• Husudvalg 

o Skiltning, udskudt til næste møde 

o FMY undersøger vedrørende byggetilladelse. Hvis der gives byggetilladelse m.m. på plads, 

er planen, at byggeriet startes i 2020.  

o FMY har talt med administrator for fond om at søge støtte fra denne ifm. opførsel af 

bygning til golfbiler og andre hjælpemidler. Bestyrelsen vil undersøge det nærmere og 

søge om midler. 

I forbindelse med igangsætning af byggeriet, så skal KE undersøge rabat hos BYGMA både 

i forbindelse med opførelse af hallen, men også generelt ved indkøb til klubben. 

• PR- og Markedsføring 

LLJ og BP undersøger nærmere vedrørende tracking 

Der er lagt billeder fra seneste match. LLJ efterlyser materiale, der kan lægges op.  Evt. materiale 

fra begynderudvalget, elitetræning m.m. 

 

• Digital Strategi 

 

o BP har kigget på licenser. Ændres ikke. 

BP taler med Montes 

o BP oplyser, at Mononet er lukket ned. 

 

• Eliteudvalg 

Intet til drøftelser 

 

• Turneringsudvalg 

Intet til drøftelser 

 

• Sponsorudvalg 

Se pkt. 3: Det undersøgtes stadig om der er mulighed for afvikling af sponsormatchen. 

 

• Juniorudvalg 

Intet til drøftelse.  



 

• Baneudvalg 

 

Der skal afholdes møde med greenkeeper med henblik på planlægning for resten af året.  

Hul 8: Der skal ske propning i begyndelsen af september, herefter topdressing og eftersåning. Det 

kan komme på tale, at vi kan blive nødsaget til at lukke hul 8 for spil i et par dage. 

 

6. Punkter til næste møde  

Sponsormatch 

Byggeri 

Tracking hjemmeside. 

 

7. Eventuelt 

FMY undersøger hvem der er tildelt rettigheder i golfbox. FMY er administrator. 

8. Kommende møder  

 Fastlagt til den 14. september, 5. oktober og 9.november 2020, alle startende kl. 18.30 med spisning 

og efterfølgende 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. 

 

 

 

 

 

 


