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Angående Hjørring Kommunes aftale med Hjørring Golfklub om overdragelse af 101 ha jord og 

bygninger, samt den manglende ligestilling og konkurrenceforvridning dette medfører. 

 

Det er prisværdigt, at Hjørring Kommune bakker op om fritids – og foreningslivet på mange forskellige 
måder. Det nyder vi alle sammen på forskellig vis godt af. 
  
Hirtshals Golfklub, Sindal Golfklub, Vennebjerg Golf og Løkken Golfklub har med interesse fulgt med i 
udviklingen omkring det kommunale engagement i Hjørring Golfklub. 
  
Vi har forståelse for, at tiden er løbet fra den nuværende lejeaftale med udløb i 2032, og at Hjørring 
Kommune ønsker at frigøre sig fra forpligtelserne i lejeaftalen. Det er derfor naturligt, at der ligger et oplæg 
til en købsaftale, således Hjørring Kommune frigøres for forpligtelserne, og at ejendomsretten over bane og 
bygninger overgår til Hjørring Golfklub. 
Vi har ligeledes stor forståelse for at Hjørring Golfklub ønsker at indgå en sådan aftale, og ønsker vore 
kollegaer i Hjørring Golfklub alt det bedste. 
  
Det er væsentligt for os at understrege, at 5 golfklubber i Hjørring Kommune afgjort er et aktiv for såvel 
skatteyderne i kommunen som de mange gæster, der hvert år tilbringer en del af deres fritid et eller andet 
sted i Hjørring kommune. Men det er også væsentligt for os, at de 5 golfklubber alle har gode muligheder 
for at drive klubben forretningsmæssigt forsvarligt i en sund konkurrence indbyrdes og med 
omkringliggende golfklubber. 
  
Vi er bekymrede for, at oplægget til købsaftale mellem Hjørring kommune og Hjørring Golfklub forvrider 
balancen imellem golfklubberne i kommunen. De 4 øvrige Golfklubber har ikke umiddelbart mulighed for at 
opnå samme gunstige vilkår for erhvervelse af banearealer, som der er lagt op til i aftaleudkastet mellem 
Hjørring kommune og Hjørring Golfklub. Det betyder alt andet lige, at en af kommunens 5 golfklubber 
økonomisk vil have bedre muligheder for at tilbyde attraktive tilbud til medlemmer og gæster end de øvrige 
4 golfklubber – i værste fald kan det betyde en økonomisk deroute for en eller flere klubber. 
  
Vi skal derfor anmode om en drøftelse med Økonomiudvalget med henblik på en afklaring af mulighederne 
for fortsat at drive 5 golfklubber i kommunen på vilkår, der ikke forvrider den indbyrdes balance og 
konkurrence imellem de 5 klubber. Vi er af den overbevisning, at både Økonomiudvalg og Byråd har øje for 
værdien af et aktivt foreningsliv og gode fritidsfaciliteter overalt i kommunen til glæde for både fastboende 
og turister. 
 



 
 
Ovenstående er udarbejdet og fremsendes på vegne af 
 
 
Løkken Golfklub v. formand Kirsten Wisborg 
 
Sindal Golfklub v. formand Niels Peter Konnerup 
 
Vennebjerg Golf v. ejer Michael Jørgensen 
 
Hirtshals Golfklub v. formand Flemming Myrup  
 
 
 
 
 
På vegne af gruppen og med venlig hilsen 
 
Flemming Myrup 
  
 


