
 

Referat fra bestyrelsesmøde den 24. oktober kl. 19.00  

Referat nr. 289 
 
Deltagere: 
Jesper Billund JB 
Kent Budolfsen KB 
Helle Hove  HH 
Torsten G. Christensen TC 
Hanne Bæk Nielsen HBN 
Kristian Kveiborg KK 
Lisbeth Christensen LC 
Lars Rishøj  LR 
 
Fraværende: 
 

1. Formanden har ordet 
DGU har meddelt Hjørring Golfklub, at deres medlemskab MGP er et flexmedlemsskab, og 
Hjørring Golfklub har taget dette til efterretning.  
Golfhäftet er klubbens markedsføringsredskab, og små artikler sendes til Golfbladet og 
Golfavisen, der findes i alle golfkluber.  
JB og KK deltager i et regionalmøde med DGU i Dronninglund den 25. oktober. 
Styringsværktøjet ”Golfspilleren i centrum” blev gennemgået. 
 

2. Økonomi 
Grundig gennemgang af økonomien ultimo september. Økonomien giver ikke umiddelbart 
anledning til bekymring. 
 

3. Træner og proshop 
Bestyrelsen drøftede tilkendegivelserne fra medlemsmødet og arbejder videre med at 
finde en løsning, som alle kan være tilfredse med. 
 

4. Nyt fra udvalgene 
Husudvalg: Der er udskiftet glaslister og afdækningslister ved vinduerne i det gamle 
klubhus. 
Eliteudvalg: Der er tilmeldt 1 dame- og 1 herrehold i kvalifikationsrækken samt 1 herrehold 
i 4. division til turneringen 2017.  
Turneringsudvalg: Der har været 61 deltagere i klubturneringer i gennemsnit, men 
jubilæumsturneringen er ikke medregnet. Antal deltagere falder i løbet af sæsonen. 
Turneringen "Golfhäftet Trophy" afholdes i Sindal den 17. juni 2017. 
Begynderudvalg: Træningen er afsluttet. Enkelte nybegyndere, der begyndte sent, er ikke 
spillet over på stor bane. Der afholdes evalueringsmøde i udvalget snarest.  
Baneudvalg: Greens er behandlet med svampeværn, og krageskader repareres løbende. 



Kunstgreen på hul 6 på par 3-banen udskiftes til en græsgreen. Rækværk på 
parkeringspladsen er udskiftet, og der er etableret belysning med 5 lamper. Kasper og 
Peter er sæsonansatte og stopper inden jul. Begynder forhåbentlig igen til foråret. 
Regionsgolf: Tilmelding på Golfbox senest 25. november. 
 

5. Beslutningsreferat (to do liste) 
Listen blev gennemgået og ajourført. 
 

6. Eventuelt 
Næste bestyrelsesmøde den tirsdag den 15. november kl. 18.00 
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