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REFERAT 
af bestyrelsesmødet 

i 
ØRNEHØJ GOLFKLUB 

mandag den 9. marts 2020. 
 
Tilstede ved bestyrelsesmødet var: Claus Brynaa, Søren Bols, Rasmus Amandusson, Kim Johansen, 
Christian Skou Nielsen, Lene Christoffersen og Lisa Bergmos. Afbud: Preben Andersen   
 
1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 
Referatet fra bestyrelsesmøde den 10. februar blev godkendt og underskrevet.  
 
2. Punkter: 
 
Siden sidst: 
Der har i foråret været opbrud i SGN omkring ½ greenfee. Dette har betydet, at en del klubber har 
valgt, at etablere et nyt samarbejde omkring ½ greenfee. På mødet der blev afholdt den 12. 
februar i Hals Golfklub, deltog der de klubber som fortsat ønsker at være med til at bibeholde 
aftalen om ½ greenfee. Dette har udmundet sig i at der p.t. er 18 klubber med i det nye GNG 
samarbejde(Greenfeeaftale Nordjyske Golfklubber). 
Det betyder at: Rold, Volstrup, Dronninglund, Blokhus, Hobro, Løkken, Hvalpsund, Morsø og Aars 
ikke længer er en del af ½ greenfee ordningen. 

 
NetIP har meddelt, at de ikke forlænger deres sponsorat for 2020. Dette medfører at sløjfen nu 
omdøbes til Gistrup Sløjfen. 
 
Kommende: 
Generalforsamling 24. marts 2020, her er dagsordenen allerede sendt ud pr. ekspresbrev til de 
medlemmer der ikke har opgivet mailadresse til klubben. Den 10. marts udsendes dagsordenen på 
mail til klubbens medlemmer. 
Der er indkommet 3 forslag, som er indkommet efter den 1. februar fra medlemmerne. Disse 
forslag er gengivet under eventuelt i dagsordenen. 
På valg er: Claus Brynaa, Preben Andersen, Rasmus Amandusson og Lene Christoffersen. Preben 
Andersen ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen indstiller Per Nielsen til bestyrelsen. 
Der arbejdes på at finde en kandidat til suppleantposten. 
Claus Brynaa har sendt formandens beretning til den øvrige bestyrelse. Der mangler indlæg på 
enkelte punkter. 
Der har tidligere været forslag omkring udbetaling af indskudsbeviser. Her er det aftalt at 
bestyrelsen på generalforsamlingen redegør for bestyrelsens beslutninger omkring reglerne for 
udbetaling. 
 
Sanning Hansen har indsendt et forslag til bestyrelsen omkring: at Golfklubben vender tilbage til 
de oprindelige hulnumre 1 - 27 og sløjfenavne, som følger: 
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Hul 1-9        NØVLING SLØJFEN - sponsoreret af ….. 
Hul 10-18   GISTRUP SLØJFEN - sponsoreret af …… 
Hul 19-27   LUNDEGÅRDE SLØJFEN - sponsoreret af …… 
 
Bestyrelsen tager punktet op på næste bestyrelsesmøde, hvor den nye bestyrelse er sammensat. 
 
3. Økonomi, budget og medlemstal  
Regnskabet for 2019 er kommet tilbage fra revisor, overskuddet udgør kr. 49.085,-. Bestyrelsen 
underskrev regnskabet, samt diverse dokumenter fra revisoren. Aktivitet og lokaletilskuddet bliver 
nu sendt til gennemgang ved revisor. Der er 1.436 medlemmer med udgangen af februar.  
 
4. Nyt fra sekretariatet. 
Desværre har det ikke været muligt at på en aftale på plads med Fuglsang bryggeriet, hvorfor det 
nu arbejdet med at få en aftale på plads med Royal Unibrew. 

 

5. Information fra udvalgene v/udvalgsformanden. 
 
Hus-og byggeudvalget v/Søren Bols:  
Der arbejdes på udslagsbygningen. I øjeblikket er fundamenterne støbt sammen med soklen. Der 
er ved at blive lagt fliser. Spærene kommer som planlagt i uge 13 og forventes at være færdig 
opsat i uge 14. Byggeriet forventes færdigt ca. 1 maj.  
 
Sponsorudvalget v/Preben Andersen 
Afbud. 
 
Regel- og handicap v/Kim Johansen 
Intet nyt. 
  
Turneringsudvalget v/Rasmus Amandusson. 
Der skal inden generalforsamlingen indkaldes til et møde i udvalget, hvor deltagerne er en 
repræsentant for dame/herre/elite og seniorklubben.  
Det har været nødvendigt at trække A-holdet til regionsgolf. Der er tilmeldt 8 hold i alt. 
 
Baneudvalget v/Christian Skou Nielsen 
Greens og forgreens er singleklippet. Der er lidt skimmelsvampe i greens, dog ikke noget alvorligt. 
Greens er blevet prikket. Der er pt. 5 grader i greens. 
Med hensyn til beslutningen om et forsøg på S5 med slotsgrus, indstiller baneudvalget i stedet at 
det bliver G6 og G8, hvilket bestyrelsen tilsluttede sig. Der skal indkøbes et vognlæs på ca. 40 ton. 
Med hensyn til driving range skal det forventes at der bliver en del planeringsarbejde bagefter. 
Bunkers på driving range er fortsat meget våd, så arbejdet med at færdiggøre den, afventer bedre 
vejr. 
Arbejdsdagen er foreløbig sat til den 28. marts. 
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Da det er valgt at der skal topdresses flere gange med mindre sand, skal der gerne indkøbes en ny 
topdresser. Bestyrelsen besluttede at maskinen leases. Robotterne og anlægget på driving range 
her udløber leasingperioden i 2020, der arbejdes på at få priser på nye robotter. 
 
Hvervningsudvalg v/Søren Bols 
Klubben skulle have været boldsponsor den 7. marts ved Aalborg Håndbold, men arrangementet 
blev aflyst dagen før. 
 
6. Eventuelt. 
Med hensyn til virus Covid-19 følges der hele tiden med omkring udviklingen heraf, og der vil blive 
sørget for at der kommer information herom til medlemmerne. 
 
7. Næste møde. 
 
Generalforsamling den 24. marts 2020 kl. 19.00 
Næste bestyrelsesmøde tirsdag den 14. april kl. 17.15. 
 
 
Som referent 
 
Lisa Bergmos 
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Bilag:  
 
Erindringsliste: 
 

Punkter Opgave Forventet 
afslutning 

Ansvarlig 

1. Udvidelse af udslagshallen  1. maj 
2020 

SB 

2. Forslag fra Sanning Hansen 14. april bestyrelsen 
 

 
 
 
 


