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Hirtshals Golfklub Bestyrelsesmøde 

 
Mandag den 14. august – 2017, kl. 18:30 

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

1. Godkendelse og underskrift af sidste møde. 

Godkendt og underskrevet 

2. Orientring fra formanden 

-Anbefaler at oplyse om de to nye DGU-apps, den ene Golfquis samt golfreglerne. 
 
-21/8 får klubben besøg af Sikkerhedsstyrelsen, som vil gennemgå alle elinstallationer. Bestyrelsen 
vurderer at forholdene er i orden, men vil gerne have fagmand med på dagen 
 
-Der er oprettet en ny bankkonto til indsættelse af omsætningen fra øl-anlægget og automaten 
 
-Der er investeret i tæller til øl-ankerne, hvilket giver mere overblik 

-Der er ros fra medlemmer til klipningen med ny fairwayklipper 

- Gl. sag med TDC er på plads 

-Der laves opslag til brugen af grillen. JG 

 

3. Regnskab / budgetopfølgning 

-Holder budgettet, den mindre greenfee udlignes af flere indtægter på kontingentsiden. 

4. Orientering fra udvalgene 

Husudvalg 

-Der mangler frivillige til maling af huset. Bestyrelsen aftalte at møde op lørdag den 19/8. 
-Akut behov for en scooterplads er drøftet – mulighed for en løsning undersøges 
 
-Forespørgsel fra medlem på el i eget skab fra loftslampe, afvises 
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PR-og Markedsføring 

-Tilbud fra Skagerak-posten, for dyrt 

Aktivitetsudvalg 

Eliteudvalg 

-Spillet om oprykning weekenden, tabte 7-6 og spiller i 5. div. i 2018 

Golfspilleren i Centrum 

Turneringsudvalg 

-Til klubmesterskabet er der udover slagspils-rækkerne oprettet en stableford-række for damer og 
herrer, 0-99 år 

- Priser i pølsevognen denne dag aftales, JG og CP 

-Et betalingsmodul bliver bestilt hos GolfBox, som fra 2018 kan modtage betaling for turneringer ved 
tilmelding. Prisen for deltagelse i turneringer vil fra 2018 være kr. 80.-, som er dels en stigning samt 
dækning af det nye modul. 

Sponsorudvalg 

-Nyt koncept udbredes til eksisterende sponsorer 

-Duck Sales på hjemmesiden er ophørt 

Juniorudvalg 

-2 juniorer 

Baneudvalg 

- Driften efter aftale, og gåsebillerne afventes med spænding, idet et nyt produkt er brugt på hul 2 
 

- Ønsker til banen fra bestyrelsen, deadline 11/9. 
 

- Der drøftes mere brug af frivillige på banen, dette vil blandt andet kræve mere sikkerhedsudstyr og 
opsyn. Formanden mener, at det er vigtigt at sikre en brugbar bane og dermed have de ansatte, 
som er nødvendigt 

- Der opgøres status på range-bolde 
 

-På forslag fra medlemmer, om at droppe søen på hul 18 på grund af udseendet og i stedet lave en 
bunker blev der svaret, at søen oprindelig er etableret i forbindelse med vandstanden og ønskes derfor 
bevaret     

Begynderudvalg 
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-5 er d.d. indmeldt fuldtids 

 

-Afslutter begynderforløbet med match og spisning 12/9   

Baneservice 

Sekretæren   

5. Punkter til bestyrelsens behandling 

-Episoden på banen 18/7. 

To ting, som er væsentlige i sagen, at man slår ikke bolde efter nogen og man udøver ikke 
noget korporligt. Der afventes for yderligere i sagen 

6. Punkter til drøftelse i bestyrelsen 

-Forespørgsel på etablering af el på p-pladsen til autocampere undersøges 

-Rensning af øl-anlægget. Er ikke svært, men tager lang tid. Ingen byder ind, så der vælges betalt 
medarbejder 

-På henvendelser på grund af børns kørsel i klubbens og private golfbiler på stor og lille bane 
aftaltes det, at der rundsendes mail til medlemmer 

7. Eventuelt 

8. Næste møde: Mandag den 11. september.   

Fremtidige møder: 9/10-13/11-11/12. 2017 

Referent: VP  

Jan Christiansen  Carsten Poulsen  Bodil Vidarsson 

Formand/Spons/Hcp/PR/Begynd Næst form./IT/turn./Spons Kasserer 

Flemming Myrup  Jens Peter Thomsen  Jesper Gammelgaard 

Bane/Gr.udv./Aktivit.  Husudvalg   Turn./IT/PR/Elite/Aktivit. 

Bjarne Krogh 

Bane/Hus/Spons/Junior 
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Hirtshals	  Golfklub	  Bestyrelsesmøde	  

	  
Mandag	  den	  18.	  december	  –	  2017,	  kl.	  18:30	  

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

1. Godkendelse	  og	  underskrift	  af	  sidste	  møde.	  

-‐Udsættes	  til	  næste	  møde	  

2. Orientring	  fra	  formanden	  

	  
-‐Kontingent	  for	  2018	  holdes	  inden	  for	  en	  max	  stigning	  på	  100	  kr.	  	  

	   	  
-‐Modtaget	  fornyelse	  af	  alkoholbevilling	  gældende	  til	  13.11	  2025	  

-‐JC	  udarbejder	  forretningsgang	  ud	  fra	  diverse	  notater	  

-‐	  Automatmidler.	  Puljen	  er	  forhøjet,	  men	  kredsen	  er	  udvidet,	  flere	  foreninger	  kan	  ansøge.	  Der	  vil	  
komme	  ny	  ansøgningsprocedure	  i	  2018.	  

-‐5/12	  blev	  der	  sagt	  farvel	  til	  2	  gamle	  medarbejdere,	  som	  havde	  valgt	  at	  gå	  på	  efterløn.	  Arne	  Kjær	  og	  
Finn	  Frandsen.	  

-‐9/12	  blev	  en	  god	  dag	  for	  50	  golfspillere,	  åbent	  i	  pølsevognen,	  udsalg	  i	  proshoppen,	  boder	  i	  
klubhuset	  (dog	  for	  lidt	  gang	  i	  dem).	  Dagen	  var	  en	  idé	  fra	  Gustaf	  og	  Elin.	  

	  
	  

3. Regnskab	  /	  budgetopfølgning	  

-‐Regnskab	  eftersendes	  

-‐Budget	  2018	  endeligt	  
	  

	  
4. Orientering	  fra	  udvalgene	  

Husudvalg	  
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PR-‐og	  Markedsføring	  

-‐JG.	  Oplæg	  til	  Digital	  strategi	  for	  golfklubben	  drøftedes	  fra	  forskellige	  vinkler	  og	  der	  arbejdes	  
videre.	  

-‐	  Dansk	  Golf	  Guide	  2018.	  Klubben	  ofrer	  ikke	  flere	  penge	  på	  den.	  

	  

	  Aktivitetsudvalg	  

Eliteudvalg	  

	   -‐Der	  forventes	  2	  hold	  i	  2018	   	  

Golfspilleren	  i	  Centrum	  

	   -‐Kører	  videre	  for	  gæster	  i	  2018	  

Turneringsudvalg	  

	   	  

Sponsorudvalg	  

	   -‐Udvalget	  arbejder	  videre	  med	  nye	  emner	  

Juniorudvalg	  

Baneudvalg	  

	   	  

Begynderudvalg	   	  

Baneservice	  

Sekretæren	  

	   -‐Dato	  generalforsamlingen	  26/2	  2018	  

5. Punkter	  til	  bestyrelsens	  behandling	  

6. Punkter	  til	  drøftelse	  i	  bestyrelsen	  

	  

7. Eventuelt	  
	  

8.	  Næste	  møde:	   8/1	  2018	  	   	   	  
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Fremtidige	  møder:	  

Referent:	  Bodil	  Vidarsson	  	  

Jan	  Christiansen	   	   Carsten	  Poulsen	   	   Bodil	  Vidarsson	  

Formand/Spons/Hcp/PR/Begynd	   Næst	  form./IT/turn./Spons	   Kasserer	  

Flemming	  Myrup	   	   Jens	  Peter	  Thomsen	   	   Jesper	  Gammelgaard	  

Bane/Gr.udv./Aktivit.	   	   Husudvalg	   	   	   Turn./IT/PR/Elite/Aktivit.	  

Bjarne	  Krogh	  

Bane/Hus/Spons/Junior	  
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Hirtshals	  Golfklub	  Bestyrelsesmøde	  

	  
Mandag	  den	  13.	  november	  –	  2017,	  kl.	  18:30	  

	  
Tilstede:	  Jan	  Christiansen(JC),	  Carsten	  Poulsen	  (CP),	  Bodil	  Vidarsson	  (BV),	  Flemming	  Myrup	  
(FMY),	  Jens	  Peter	  Thomsen	  (JPT),	  Jesper	  Gammelgaard	  (JG),	  Bjarne	  Krogh	  (BK)	  
	  
Ansatte:	  Vivi	  Poulsen	  (VP),	  sekretær	  	  
Fraværende:	  Afbud	  fra	  Jan	  Christiansen	  
Dagsorden:	  

1. Godkendelse	  og	  underskrift	  af	  sidste	  møde.	  

-‐ Godkendt	  og	  underskrevet	  

2. Orientring	  fra	  formanden	  

	  
-‐Kontingent	  for	  2018	  holdes	  inden	  for	  en	  max	  stigning	  på	  100	  kr.	  	  

-‐Afventer	  endeligt	  medlemstal	  30/11.	  
	  
-‐Budget	  2018	  endeligt	  den	  18/12.	  
	  
	  
-‐Emner	  til	  årets	  golfer	  skal	  foreslås.	  
	   	  	  
	  
-‐Møde	  med	  klubberne	  i	  klubben	  tirsdag	  14/11	  kl.	  16.	  
	   	   -‐CP,	  JG	  VP	  

	  

3. Regnskab	  /	  budgetopfølgning	  

-‐Regnskab	  følger	  budget	  og	  bestyrelsen	  forventer	  et	  positivt	  årsresultat.	  

	  
4. Orientering	  fra	  udvalgene	  

Husudvalg	  

	   -‐Der	  males	  færdig	  til	  foråret	  

	   	  

PR-‐og	  Markedsføring	  

-‐JG.	  Omdelt	  oplæg	  til	  Digital	  strategi	  for	  golfklubben.	  Alle	  har	  til	  opgave	  at	  byde	  ind	  ved	  næste	  
møde.	  
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	  Aktivitetsudvalg	  

Eliteudvalg	   	  

Golfspilleren	  i	  Centrum	  

-‐JG.	  Materiale	  fra	  gæsteundersøgelse	  for	  oktober	  omdelt	  og	  gennemgået.	  HGK	  ligger	  fint	  i	  
forhold	  til	  andre	  klubber,	  dog	  stadig	  punkter	  til	  efterretning,	  igen	  kø	  og	  at	  lukke	  igennem.	  

Turneringsudvalg	  

-‐CP.	  Plan	  2018	  er	  klar.	  Ny	  turnering	  er	  Proens	  20	  års	  match	  29/4,	  som	  også	  vil	  afholde	  match	  
efterfølgende	  år.	   	  

Sponsorudvalg	  

Juniorudvalg	  

Baneudvalg	  

	   -‐Ros	  til	  reparation	  efter	  gåsebiller.	  

	   -‐Indhentet	  3	  tilbud	  på	  støbning	  af	  guld	  i	  maskinhallen.	  

	   -‐Personale	  via	  vikarbureau	  er	  undersøgt	  som	  en	  mulighed.	  

Begynderudvalg	   	  

Baneservice	  

Sekretæren	  

-‐Venskabsklub	  med	  Bjaavann	  GK	  blev	  ikke	  aktuelt	  

5. Punkter	  til	  bestyrelsens	  behandling	  

6. Punkter	  til	  drøftelse	  i	  bestyrelsen	  

	   -‐En	  forespørgsel	  om	  lempelse	  for	  de	  små	  køretøjer	  ved	  våd	  bane.	  

	   	   -‐	  Ikke	  godkendt	  

-‐En	  forespørgsel	  om	  blokeringer	  af	  store	  grupper	  kan	  slippe	  for	  at	  lukke	  igennem.	  

-‐	  Er	  ikke	  godkendt,	  dog	  forventes	  det,	  at	  spillerne	  efterfølgende	  er	  bekendt	  med	  
blokeringen	  af	  gruppen.	  	  

Bestyrelsen	  har	  besluttet,	  at	  tiderne	  pr.	  time	  i	  GolfBox	  ændres	  fra	  de	  8	  til	  6	  for	  
at	  mindske	  køen	  på	  banen	  og	  der	  fastholdes,	  at	  man	  kun	  går	  ud	  på	  den	  
planlagte	  tid	  og	  ikke	  før.	  
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	   -‐Der	  tilbydes	  Lokal	  spilleret	  599.-‐	  igen	  i	  2019	  	  

	  

7. Eventuelt	  

-‐Det	  nye	  bredbånd	  tilsluttes	  i	  golfklubben	  27/11	  

8.	  Næste	  møde:	   Endeligt	  budgetmøde	  mandag	  den	  18.	  december	   	   	  

Fremtidige	  møder:	  

Referent:	  VP	  	  

Jan	  Christiansen	   	   Carsten	  Poulsen	   	   Bodil	  Vidarsson	  

Formand/Spons/Hcp/PR/Begynd	   Næst	  form./IT/turn./Spons	   Kasserer	  

Flemming	  Myrup	   	   Jens	  Peter	  Thomsen	   	   Jesper	  Gammelgaard	  

Bane/Gr.udv./Aktivit.	   	   Husudvalg	   	   	   Turn./IT/PR/Elite/Aktivit.	  

Bjarne	  Krogh	  

Bane/Hus/Spons/Junior	  
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Hirtshals	  Golfklub	  Bestyrelsesmøde	  

	  
Mandag	  den	  9.	  oktober	  –	  2017,	  kl.	  18:30	  

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

1. Godkendelse	  og	  underskrift	  af	  sidste	  møde.	  

-‐Godkendt	  og	  underskrevet	  

2. Orientring	  fra	  formanden	  

-‐Ny	  mulighed	  for	  af	  registrering	  af	  Hole	  in	  One	  hos	  DGU.	  Er	  foretaget,	  CP	  
-‐Indberetning	  af	  årets	  medlemstal	  til	  DGU.	  Er	  foretaget	  VP	  
-‐Ny	  ½	  greenfee-‐aftale,	  på	  opfordring	  af	  Skive	  Golfklub,	  er	  indgået	  
-‐De	  3	  aftalen	  er	  godkendt	  for	  nok	  et	  år.	  
-‐	  Hjælpermatch	  aftalt	  til	  24/10	  kl.15:00	  
-‐	  Rensning	  af	  øl-‐anlæg	  er	  JC	  og	  Carlo	  
-‐Klub	  i	  klub	  møde	  tirsdag	  den	  14/11	  kl.	  16:00	  
	  

3. Regnskab	  /	  budgetopfølgning	  

-‐Regnskab	  er	  godkendt,	  og	  følger	  budget	  

	  
4. Orientering	  fra	  udvalgene	  

Husudvalg	  

	   -‐Planlægger	  isolering	  af	  loftet	  på	  klubhuset	  

PR-‐og	  Markedsføring	  

	   -‐Der	  tages	  løbende	  stilling	  til	  nye	  muligheder	  

Aktivitetsudvalg	  

Eliteudvalg	   	  

Golfspilleren	  i	  Centrum	  
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	   -‐Udsættes	  og	  afventer,	  at	  JG	  er	  tilbage	  

Turneringsudvalg	  

	   -‐Arbejder	  med	  turneringskalender	  2018	  

Sponsorudvalg	  

	   -‐Endnu	  en	  sponsor	  på	  det	  nye	  koncept	  

Juniorudvalg	  

-‐ 5	  juniorer	  til	  afslutningen.	  Holder	  øje	  med	  nye	  muligheder	  

Baneudvalg	  

	   -‐	  To	  medarbejdere	  fratræder	  hhv.	  11.	  nov.	  og	  31.	  december	  2017	  

	   -‐Afholdt	  ansættelsessamtale	  og	  der	  indstilledes	  til	  godkendelse	  hos	  bestyrelsen.	  

	   	   Blev	  godkendt	  af	  bestyrelsen	  

	   -‐Banen	  bærer	  præg	  af	  de	  store	  mænger	  regn	  

	   -‐Et	  hold	  med	  JG	  reparerer	  banen	  efter	  gåsebiller	  

	   -‐Prikling	  at	  fairways	  er	  ikke	  muligt	  på	  den	  våde	  bane	  

	   -‐Prikling	  af	  greens	  må	  muligvis	  blive	  til	  foråret	  

	   -‐Planlagt	  skovning	  af	  træer	  for	  interesserede	  anvises	  af	  personalet.	  

	   -‐Tidligere	  tilbud	  på	  støbning	  af	  gulv	  i	  maskinhallen	  kan	  blive	  aktuelt	  

	   	   	   	  	  

Begynderudvalg	   	  

Baneservice	  

Sekretæren	  

5. Punkter	  til	  bestyrelsens	  behandling	  

-‐Episoden	  på	  banen	  18/7.	  	  	  

6. Punkter	  til	  drøftelse	  i	  bestyrelsen	  

-‐Forespørgsel	  fra	  Bjaavann	  Golfklubb-‐Kristiansand	  

	   -‐Forslag	  herfra	  20	  %	  
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7. Eventuelt	  

8.	  Næste	  møde:	   Mandag	  den	  11.	  november	   	   	  

Fremtidige	  møder:11/12.	  2017	  

Referent:	  VP	  	  

Jan	  Christiansen	   	   Carsten	  Poulsen	   	   Bodil	  Vidarsson	  

Formand/Spons/Hcp/PR/Begynd	   Næst	  form./IT/turn./Spons	   Kasserer	  

Flemming	  Myrup	   	   Jens	  Peter	  Thomsen	   	   Jesper	  Gammelgaard	  

Bane/Gr.udv./Aktivit.	   	   Husudvalg	   	   	   Turn./IT/PR/Elite/Aktivit.	  

Bjarne	  Krogh	  

Bane/Hus/Spons/Junior	  
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Hirtshals	  Golfklub	  Bestyrelsesmøde	  

	  
Mandag	  den	  11.	  september	  –	  2017,	  kl.	  18:30	  

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

1. Godkendelse	  og	  underskrift	  af	  sidste	  møde.	  

Godkendt	  og	  underskrevet	  

2. Orientring	  fra	  formanden	  

-‐ DGU	  indkalder	  til	  møde	  i	  Mollerup	  25/9,	  ønsker	  at	  høre	  klubbernes	  forslag	  til	  rekruttering	  af	  nye	  
medlemmer.	  Ingen	  deltagelse	  fra	  HGK.	  

-‐ Mail	  fra	  Løgstør	  GK,	  om	  at	  like	  på	  Facebook,	  at	  Made	  in	  Denmark	  igen	  vil	  komme	  til	  
Himmerland.	  Nej	  tak	  

-‐ Carlsberg	  Company	  Day	  5/10.	  Deltagere	  JC	  og	  C	  
	  
-‐ Svar	  fra	  Sikkerhedsstyrelsens	  besøg	  21/8,	  som	  gennemgik	  alle	  elinstallationer,	  hvor	  publikum	  

har	  adgang.	  På	  undertavle	  nybygning	  er	  hovedjordklemme	  ikke	  tilsluttet	  TT	  systemets	  jordspyd.	  
Et	  par	  samledåser	  i	  ”laden”	  mangler	  låg.	  Er	  udbedret	  13/9	  2017	  

3. Regnskab	  /	  budgetopfølgning	  

-‐ Indtægter	  er	  over	  budget	  og	  på	  sidste	  års	  niveau.	  Driftsresultatet	  er	  over	  budget.	  
	  

4. Orientering	  fra	  udvalgene	  

Husudvalg	  

-‐ Afventer	  tid	  til	  at	  få	  malet	  færdig	  

PR-‐og	  Markedsføring	  

Aktivitetsudvalg	  

Eliteudvalg	  

-‐ Afholder	  HGK	  Closed	  17/9	   	  

	  



2	  
	  

Golfspilleren	  i	  Centrum	  

-‐ I	  seneste	  gæstevurdering	  ligger	  HGK	  i	  den	  gode	  ende	  i	  forhold	  til	  andre	  Nordjyske	  klubber.	  Der	  
er	  indsatspunkter,	  som	  der	  vil	  blive	  arbejdet	  med	  bl.a.	  mere	  tid	  imellem	  starttiderne	  i	  GolfBox-‐
bookingen.	  Og	  gæsterne	  beder	  til,	  at	  der	  lukkes	  hurtigere	  bolde	  igennem.	  

Turneringsudvalg	  

Sponsorudvalg	  

Juniorudvalg	  

Baneudvalg	  

-‐ Driften	  er	  tilfredsstillende	  
	  

-‐ Lageret	  af	  bolde	  til	  driving-‐range	  vurderes	  at	  dække	  behovet	  for	  2018	  
	  

-‐ Gåsebillesituationen.	  Steder	  behandlet	  med	  Merit	  Turf	  er	  ok,	  ekstra	  behandling	  af	  hul	  2	  har	  ikke	  
virket	  efter	  hensigten	  

-‐ Der	  drøftes	  rullegræs	  til	  reparation	  efter	  gåsebiller	  
	  

-‐ Bækkene	  må	  graves	  op	  dette	  år,	  for	  lidt	  kun	  at	  klippe	  kanterne	  
	  

-‐ Reparation	  af	  defekt	  golfbil	  venter	  til	  foråret	  
	  

-‐ Der	  arbejdes	  for	  nyt	  mandskab	  fra	  sæson	  2018	  
	  

-‐ Indkommet	  mange	  forslag	  fra	  bestyrelsen	  til	  banen	  og	  disse	  prioriteres	  i	  forhold	  til	  økonomi	  og	  
mandskab.	  Internt	  bilag	  

	   	   	  	  

Begynderudvalg	   	  

Baneservice	  

Sekretæren	  

-‐DGU	  -‐Regionalmøde	  24.	  oktober	  i	  Frederikshavn	  Golf	  Klub-‐	  Tilmeldingsfristen	  er	  6.	  oktober	  2017.	  

	  

5. Punkter	  til	  bestyrelsens	  behandling	  

-‐Episoden	  på	  banen	  18/7.	  	  

-‐	  Emnet	  til	  De	  -‐3	  mødet	  
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6. Punkter	  til	  drøftelse	  i	  bestyrelsen	  

-‐Forespørgsel	  fra	  Bjaavann	  Golfklubb-‐Kristiansand,	  som	  ønsker	  venskabsklub	  er	  godtaget,	  der	  
udveksles	  greenfee	  og	  spil	  til	  ½	  pris,	  	  de	  ønsker	  at	  bruge	  det	  som	  dagstur	  for	  sponsorer	  

-‐Det	  er	  aftalt,	  at	  fade	  og	  pokaler	  med	  inskription	  ved	  klubmesterskabet	  ophører,	  dels	  er	  mange	  
næsten	  udfyldt	  dels	  ”glemmer”	  vinderne	  at	  aflevere	  til	  næste	  år	  med	  gravering.	  De	  vil	  efterfølgende	  
stå	  i	  pokalskabet	  her	  i	  klubben.	  Tidligere	  mestre	  i	  rækkerne	  står	  på	  tavlerne	  ophængt	  i	  klubhuset	  

	  

7. Eventuelt	  
-‐	  JG,	  overblik	  i	  forhold	  til	  TDC	  og	  det	  nye	  fibernet	  

8.	  Næste	  møde:	   Mandag	  den	  9.	  oktober	   	   	  

Fremtidige	  møder:	  13/11-‐11/12.	  2017	  

Referent:	  VP	  	  

Jan	  Christiansen	   	   Carsten	  Poulsen	   	   Bodil	  Vidarsson	  

Formand/Spons/Hcp/PR/Begynd	   Næst	  form./IT/turn./Spons	   Kasserer	  

Flemming	  Myrup	   	   Jens	  Peter	  Thomsen	   	   Jesper	  Gammelgaard	  

Bane/Gr.udv./Aktivit.	   	   Husudvalg	   	   	   Turn./IT/PR/Elite/Aktivit.	  

Bjarne	  Krogh	  

Bane/Hus/Spons/Junior	  
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Hirtshals	  Golfklub	  Bestyrelsesmøde	  

	  
Mandag	  den	  12.	  juni	  –	  2017,	  kl.	  18:30	  

	  
Tilstede:	  Jan	  Christiansen(JC),	  Carsten	  Poulsen	  (CP),	  Bodil	  Vidarsson	  (BV),	  Flemming	  Myrup	  
(FMY),	  Jens	  Peter	  Thomsen	  (JPT),	  Jesper	  Gammelgaard	  (JG),	  Bjarne	  Krogh	  (BK)	  
	  
Ansatte:	  Vivi	  Poulsen	  (VP),	  sekretær	  	  
Fraværende:	  Med	  afbud	  BV	  
Dagsorden:	  

1. Godkendelse	  og	  underskrift	  af	  sidste	  møde.	  

Godkendt	  og	  underskrevet	  

2. Orientring	  fra	  formanden	  

-‐ Dokumenter	  udfyldt	  til	  leasing	  af	  demo	  Toro	  fairwayklipper.	  
	  

-‐ Svar	  fra	  SKAT	  og	  BDO	  vedrørende	  fakturering	  af	  sponsorer	  med	  sponsorkoncept	  	  

-‐	  Der	  er	  indsendt	  til	  fornyelse	  af	  klubbens	  alkoholbevilling.	  Der	  rykkes	  for	  denne.	  

-‐Dansk	  Golfs	  fond	  opløses	  og	  der	  kan	  ansøges	  om	  at	  komme	  i	  betragtning.	  JG.	  

-‐Oplyst,	  at	  det	  er	  til	  projekter	  –	  børn	  og	  unge.	  Undersøges	  nærmere	  i	  forbindelse	  med	  
skolesamarbejde.	  

-‐Fritid	  og	  Kultur,	  udviklingspuljen,	  kan	  ansøges	  om	  midler	  til	  tværgående	  aktiviteter,	  udstyr	  til	  Ældre	  
Sagen.	  
	   -‐Ikke	  aktuelt,	  de	  har	  selv	  købt	  udstyr.	  
	  

3. Regnskab	  /	  budgetopfølgning	  

-‐Vil	  blive	  eftersendt,	  når	  det	  fremkommer.	  

-‐Greenfee	  under	  budget.	  

4.	  Orientering	  fra	  udvalgene	  

Baneudvalg	  

	   -‐Maskinproblemer	  med	  2	  fairwayklippere.	  	  

-‐Forslag	  fra	  medlem	  omkring	  affaldsspand	  og	  boldvasker	  på	  tee	  6	  og	  11,	  samt	  bænk	  på	  tee	  
12,	  er	  noteret.	   	   	   	  
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Husudvalg	  

-‐ Kontakt	  frivillig	  til	  ud-‐rapning	  af	  huset	  
-‐ Isolering	  af	  loft	  vil	  blive	  i	  september	  

Sponsorudvalg	  

	   -‐Fin	  sponsordag	  fredag	  9/6.	  12	  hold.	  	  

Turneringsudvalg	  

	   -‐Fin	  turnering	  ved	  Super	  Brugsen	  21/5.	  Hans	  Olsen	  

	   -‐Turneringsleder	  ved	  HTC-‐	  matchen	  5/6	  JG.	  Det	  var	  en	  succes,	  og	  er	  OK	  for	  2018.	  	  

Begynderudvalg	  

-‐ Har	  14,	  hvor	  af	  5	  er	  fra	  Ældre	  Sagen	  
-‐ Nyere	  golfere	  indbydes	  	   	  

Juniorudvalg	  

Eliteudvalg	  

Baneservice	  

PR-‐	  og	  Markedsføring	  

	   -‐Planlægger	  2018,	  evt.	  nye	  tiltag	  

Aktivitetsudvalg	  

	   -‐Møder	  er	  afholdt	  

Sekretæren	  

-‐ Ferie	  uge	  25,	  John	  ferie	  uge	  25	  og	  26	  

5. Punkter	  til	  bestyrelsens	  behandling	  

6. Punkter	  til	  drøftelse	  i	  bestyrelsen	  

7. Eventuelt	  
-‐	  Gasgrill	  til	  brug	  for	  alle	  er	  sponseret	  af	  Gustaf,	  og	  den	  vil	  snart	  ankomme.	  

	  

8.	  Næste	  møde:	   Mandag	  den	  14.august.	   	   	  
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Fremtidige	  møder:	  11/9-‐9/10-‐13/11-‐11/12.	  2017	  

Referent:	  VP	  	  

Jan	  Christiansen	   	   Carsten	  Poulsen	   	   Bodil	  Vidarsson	  

Formand/Spons/Hcp/PR/Begynd	   Næst	  form./IT/turn./Spons	   Kasserer	  

Flemming	  Myrup	   	   Jens	  Peter	  Thomsen	   	   Jesper	  Gammelgaard	  

Bane/Gr.udv./Aktivit.	   	   Husudvalg	   	   	   Turn./IT/PR/Elite/Aktivit.	  

Bjarne	  Krogh	  

Bane/Hus/Spons/Junior	  
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Hirtshals	  Golfklub	  Bestyrelsesmøde	  
	  

Mandag	  den	  8.	  maj	  –	  2017,	  kl.	  18:30	  
	  
Tilstede:	  Jan	  Christiansen(JC),	  Carsten	  Poulsen	  (CP),	  Bodil	  Vidarsson	  (BV),	  Flemming	  Myrup	  
(FMY),	  Jens	  Peter	  Thomsen	  (JPT),	  Jesper	  Gammelgaard	  (JG),	  Bjarne	  Krogh	  (BK)	  
	  
Ansatte:	  Vivi	  Poulsen	  (VP),	  sekretær	  	  
Fraværende:	  	  
Dagsorden:	  

1. Godkendelse	  og	  underskrift	  af	  sidste	  møde.	  

Godkendt	  og	  underskrevet	  

2. Orientring	  fra	  formanden	  

-‐Der	  er	  indsendt	  til	  fornyelse	  af	  klubbens	  alkoholbevilling.	  

-‐	  Af	  Ældresagens	  8	  deltagere,	  er	  de	  6	  tilmeldt	  begynderholdet	  
	  
-‐Møde	  i	  Jyske	  Bank	  på	  onsdag.	  JC	  og	  BV	  
	  
-‐Dansk	  Golfs	  fond	  opløses	  og	  der	  kan	  ansøges	  om	  at	  komme	  i	  betragtning.	  JG	  
	  
-‐Fritid	  og	  Kultur,	  udviklingspuljen,	  kan	  ansøges	  om	  midler	  til	  tværgående	  aktiviteter,	  udstyr	  til	  Ældre	  
Sagen	  undersøges.	  1/6	  JC	  

3. Regnskab	  /	  budgetopfølgning	  

-‐Regnskab	  30/4	  kører	  efter	  budgettet	  

4.	  Orientering	  fra	  udvalgene	  

Baneudvalg	  

-‐Leasingkontrakten	  på	  traktor	  udløber.	  Det	  besluttedes	  at	  købe	  den	  til	  scrap	  prisen	  på	  kr.	  40	  
TDKR	  

-‐Der	  er	  forespurgt	  hos	  Skat,	  om	  golfklubbens	  indberettede	  vandforbrug	  i	  forhold	  til	  de	  første	  
1000	  m3	  hvert	  kvartal.	  

-‐Muligt	  indkøb	  af	  ny	  eller	  brugt	  fairwayklipper	  undersøges.	  

-‐Der	  blev	  forsøgt	  at	  klippe	  grøfter,	  men	  materialet	  duede	  ikke.	   	   	   	  

Golfspilleren	  i	  Centrum	  
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Husudvalg	  

Sponsorudvalg	  

Turneringsudvalg	  

	   Turneringsleder	  til	  Super	  Brugsens	  første	  turnering	  21/5,	  vil	  være	  Hans	  Olsen	  

Begynderudvalg	  

-‐	  Der	  er	  ca.	  13	  	   	  

Juniorudvalg	  

	   -‐Juniorerne	  træner	  hos	  Carlo	  16:30	  om	  torsdagen,	  en	  halv	  time	  før	  begynderne	  

Eliteudvalg	  

Baneservice	  

PR-‐	  og	  Markedsføring	  

Aktivitetsudvalg	  

Sekretæren	  

5. Punkter	  til	  bestyrelsens	  behandling	  

6. Punkter	  til	  drøftelse	  i	  bestyrelsen	  

7. Eventuelt	  
-‐JG	  opdaterer	  hjemmesiden	  
-‐	  Forslag	  om	  en	  gasgrill	  til	  brug	  for	  alle.	  Undersøges	  

8.	  Næste	  møde:	   Mandag	  den	  12.juni.	  Afbud	  BV	   	   	  

Fremtidige	  møder:	  14/8-‐11/9-‐9/10-‐13/11-‐11/12.	  	  

Referent:	  VP	  	  

Jan	  Christiansen	   	   Carsten	  Poulsen	   	   Bodil	  Vidarsson	  

Formand/Spons/Hcp/PR/Begynd	   Næst	  form./IT/turn./Spons	   Kasserer	  

Flemming	  Myrup	   	   Jens	  Peter	  Thomsen	   	   Jesper	  Gammelgaard	  

Bane/Gr.udv./Aktivit.	   	   Husudvalg	   	   	   Turn./IT/PR/Elite/Aktivit.	  

Bjarne	  Krogh	  

Bane/Hus/Spons/Junior	  



1	  
	  

Hirtshals	  Golfklub	  Bestyrelsesmøde	  
	  

Mandag	  den	  10.	  april	  –	  2017,	  kl.	  18:30	  
	  
Tilstede:	  Jan	  Christiansen(JC),	  Carsten	  Poulsen	  (CP),	  Bodil	  Vidarsson	  (BV),	  Flemming	  Myrup	  
(FMY),	  Jens	  Peter	  Thomsen	  (JPT),	  Jesper	  Gammelgaard	  (JG),	  Bjarne	  Krogh	  (BK)	  
	  
Ansatte:	  Vivi	  Poulsen	  (VP),	  sekretær	  	  
Fraværende:	  Afbud	  fra	  BV	  
Dagsorden:	  

1. Godkendelse	  og	  underskrift	  af	  sidste	  møde.	  

Godkendt	  og	  underskrevet	  

2. Orientring	  fra	  formanden	  

-‐Markedsføringstilskud	  Carlsberg,	  fejl	  fra	  tidligere	  år	  føres	  separat.	  
	  
-‐Fritid	  og	  Kultur,	  udviklingspuljen,	  kan	  ansøges	  om	  midler	  til	  tværgående	  aktiviteter,	  udstyr	  til	  Ældre	  
Sagen	  undersøges.	  1/6	  JC	  
	  
-‐Bilpladser,	  2	  aktuelle.	  Videre	  forløb	  drøftes	  ved	  næste	  møde.	  

3. Regnskab	  /	  budgetopfølgning	  

-‐	  Rundsendt.	  Gennemgået,	  kontingent	  over	  budget	  

4.	  Orientering	  fra	  udvalgene	  

Baneudvalg	  

	   -‐	  Banen	  er	  kommet	  godt	  fra	  start	  

	   -‐Banens	  vandafgift	  er	  undersøgt	  år	  tilbage,	  og	  der	  ansøges	  SKAT,	  om	  refusion.	  FMY	  

-‐Banen	  kommer	  til	  at	  mangle	  arbejdskraft	  i	  forbindelse	  med	  afholdelse	  af	  ferie	  og	  
afspadsering	  inden	  efteråret	  for	  to	  afgående	  medarbejdere.	  	  

-‐Flere	  frivillige	  undersøges	  samt	  mulighed	  for	  hjælp	  af	  flygtninge.	  BK	  

-‐	  En	  ubemandet	  GPS-‐styret	  John	  Deere	  til	  klipning,	  vil	  komme	  på	  prøve	  i	  3	  uger	  

	   	  

	   	  

Golfspilleren	  i	  Centrum	  
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Husudvalg	  

	   -‐Isolering	  af	  loft	  i	  klubhus,	  formodet	  pris	  kr.	  5.000	  undersøges	  

Sponsorudvalg	  

	   -‐Nyt	  koncept	  er	  godkendt	  og	  der	  arbejdes	  videre	  

Turneringsudvalg	  

	   -‐Åbningsturnering	  søndag	  den	  2.	  april	  -‐	  blev	  afholdt	  med	  106	  deltagere	  

Begynderudvalg	  

-‐Mødet	  28/3	  afholdt.	  Erfaring	  fra	  DGU-‐møde	  er,	  at	  medlemmer	  skaffer	  medlemmer.	  
-‐Planlægger	  Golfens	  Dag	  søndag	  30.	  april	   	  

Juniorudvalg	  

	   -‐Træning	  af	  juniorer	  vil	  være	  tirsdag	  og	  torsdag	  kl.	  17,	  sammen	  med	  begynderudvalget	  

	   -‐Golf	  som	  tilvalgsfag	  i	  skolerne	  er	  tilbudt	  igen	  i	  år.	  	  

Eliteudvalg	  

Baneservice	  

PR-‐	  og	  Markedsføring	  

Aktivitetsudvalg	  

	   -‐Vil	  afholde	  første	  møde.	  JG	  

	   -‐	  Aktivitetsudvalget	  vil	  arbejde	  med	  forretningsgangen	  ved	  modtagelse.	  

Sekretæren	  

-‐ Ferie	  uge	  17,	  21/4	  -‐	  29/4.	  Frivillige	  hjælpere	  er	  fundet.	  

5. Punkter	  til	  bestyrelsens	  behandling	  

-‐Det	  besluttedes	  at	  indføre	  rykkergebyr	  på	  kr.	  100.-‐,	  hvis	  der	  ikke	  betales	  inden	  2.	  rykker,	  frist	  
14	  dage.	  Derefter	  vil	  det	  overgå	  til	  inkasso	   	  

6. Punkter	  til	  drøftelse	  i	  bestyrelsen	  

-‐	  Tilbud	  om	  praktik	  i	  huset	  er	  godkendt	  

7.	  Eventuelt	  

-‐	  Person-‐tests	  gennemgået	  af	  JG	  	  
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8.	  Næste	  møde:	   Mandag	  den	  8.	  maj	   	   	  

Fremtidige	  møder:	  12/6-‐14/8-‐11/9-‐9/10-‐13/11-‐
11/12.	  2017	  

Referent:	  VP	  	  

Jan	  Christiansen	   	   Carsten	  Poulsen	   	   Bodil	  Vidarsson	  

Formand/Spons/Hcp/PR/Begynd	   Næst	  form./IT/turn./Spons	   Kasserer	  

Flemming	  Myrup	   	   Jens	  Peter	  Thomsen	   	   Jesper	  Gammelgaard	  

Bane/Gr.udv./Aktivit.	   	   Husudvalg	   	   	   Turn./IT/PR/Elite/Aktivit.	  

Bjarne	  Krogh	  

Bane/Hus/Spons/Junior	  


