
                                                                                                                                                                                                         

  

______________________________________________________________________________________________ 

Ørnehøj Golfklub * Gammel Lundegårde 70 * DK-9260 Gistrup* Tlf.(+45) 98 31 43 44 * SE.nr. 17498681 * 

Golfklubben@mail.dk * www.ornehojgolfklub.dk 

                                                                                                                                                                                                                          

Bank og hovedsponsor 

 
REFERAT 

af bestyrelsesmødet 
i 

ØRNEHØJ GOLFKLUB 
Tirsdag den 12. oktober 2020. 

 
 
Tilstede ved bestyrelsesmødet var: Claus Brynaa, Lene Christoffersen, Rasmus Amandusson, 
Christian Skou Nielsen, Kim Johansen og Lisa Bergmos. Afbud: Søren Bols.  
 
1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 
Referatet fra bestyrelsesmøde den 12. oktober blev godkendt.  
 
2. Punkter: 
 
Golfring Nordjylland:  
Claus Brynaa og Lisa var til møde den 2. november i Brønderslev, hvor der var repræsentanter fra 
Brønderslev, Hals, Sæby og Hjørring. På mødet blev de sidste punkter for en aftale gennemgået og 
da mødet var slut var der en aftale for 2021 klar. Prisen for at deltage i 2021 blev kr. 975,- hvor kr. 
100,- går til hjemmeklubben. Offentliggørelse af ordningen blev aftalt til fredag den 6. november. 
Der er kommet opslag på Facebook, hjemmesiden og Golfbox herom. I denne uge vil der blive 
sendt mail til alle fuldtidsmedlemmer om tilbuddet. 
 
Golfspilleren i Centrum:   
Bestyrelsen havde fået udleveret den overordnede rapport for Golfspilleren i Centrum. Der har i 
alt i år været 509 besvarelser fra medlemmerne. 
Der har primært været kritik af rough, teesteder, bunkers og ledige tider. Med hensyn til roughen 
så vil der blive forsøgt at få noget af roughen klippet ned til næste år. Der vil også blive lavet et 
prøvestykke hvor der vil blive sået en ny slags græs. Bunkers her vil det blive taget med til næste 
baneudvalgsmøde.  
Med hensyn til ledige tider, vil der igen når restriktionerne omkring covid-19 bliver ophævet 
forsøgt med at formere 4-bolde, samt at få baneservice i gang igen. Det vil også fremover kun 
være muligt at bestille 3 tider. Aftaler som GNG og Golfring Nordjylland vil måske også frigøre 
tider på banen. Der vil ligeledes sættes mere fokus på om medlemmerne bekræfter og husker at 
afbestille tiderne. 
 
Ønsker til projekter: 
Nyt slidlag i bagrummet, der er hentet en pris og Søren Bols er ved at få et alternativt tilbud.  
Reparation af hegnet ved vaskepladsen, her er der kun nogle af stolperne der kan genbruges, så 
der ønskes et nyt hegn.. 
Gug Planteskole har givet tilbud på at få hævet de sidste 10 udslagssteder på driving range så de 
kommer op i nogenlunde samme niveau som udslagshallen samt at få nye fliser lagt på. Der vil 
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forsøges at få etableret teesteder foran fliserne, så man kan få lov til at slå fra græsset. Søren Bols 
sætter projektet i gang.   
Der er lavet en prøvesti på hul G1 ned til G2 med slotsgrus. Her har Frantz beregnet en m2 pris. 
Christian Skou Nielsen skal til december mødet finde en pris på hvad det vil koste at få de øvrige 
stier lavet. 
 
Ønskerne med undtagelse af Gug Planteskole tages op på bestyrelsesmødet i december. 
 
Momskompensation: 
Revisoren har vendt tilbage med, at man først skal ansøge Skattestyrelsen om at blive godkendt 
som almennyttig eller velgørende forening. Ansøgningen skulle have været sendt inden 1. oktober 
2020, hvilket betyder at vi først kan sende ansøgningen om at få andel i momskompensationen 1. 
oktober 2021. Betingelserne for at blive godkendt som almennyttig/velgørende forening er at 100 
privatpersoner/virksomheder skal give minimum kr. 200,- om året. 
Der arbejdes videre hermed og inden 1. oktober 2021 vil der blive søgt. 
 
3. Økonomi, budget og medlemstal  
Budgetopfølgning oktober 2020 blev gennemgået. I forhold til det oprindelige budget ser det 
stadig ganske fornuftigt ud. 
Der er 1.597 medlemmer og 6 prøvemedlemmer med udgangen af oktober. Der er 59 medlemmer 
der har meldt sig ud nu, sidste frist for at ændre medlemskab er 1. december.  
 
Budgetudkast for 2021, vil blive sendt til bestyrelsen senest den 7. december. 
 
4. Nyt fra sekretariatet. 
Der er et forslag om, at grundet de skærpede restriktioner, som myndigheder i torsdags vedtog for 
7 nordjyske kommuner, at de der har bopæl uden for de ramte kommuner frit kan spille på 
bopælskommuners baner, idet de ikke har mulighed for at spille i deres hjemmeklub. Bestyrelsen 
drøftede dette og blev enige om at ja til ordningen. Ordningen er gældende frem til 3. december. 
 
Hos greenkeeperne er Cate og Brian ramt af ikke at kunne komme på arbejde, ligesom Tommy 
Bitsch heller ikke kan, idet de alle tre er fra en af de 7 ramte kommuner. 
 
5. Information fra udvalgene v/udvalgsformanden. 
 
Hus-og byggeudvalget v/Søren Bols:  
Afbud, punkterne har været taget op under punkt 2. 
  
Sponsorudvalget v/Lene Christoffersen  
Lene Christoffersen har dannet et nyt sponsorudvalg og indkalder til et møde snarest. 
 
Regel- og handicap v/Kim Johansen 
Den midlertidige lokalregel som har været gældende fra foråret er fjernet. 
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Turneringsudvalget v/Rasmus Amandusson. 
Der har desværre ikke været afholdt turneringer. Sidste turnering som skulle have været afholdt 
var Luk og Sluk matchen, som blev aflyst da forsamlingsforbuddet blev sat til 50. 
I februar 2021 vil der blive indkaldt til et turneringsudvalgsmøde. 
 
Baneudvalget v/Christian Skou Nielsen 
Der har ikke været afholdt baneudvalgsmøde. Greenkeeperne er i gang med at prikke fairway med 
30 cm tines. Maskinen er lejet og kører 12 timer om dagen. Det vil ca. tage 10 dage inden alle 
fairway er taget. 
Greenkeeperne får en kost på prøve, som skulle kunne fjerne ormeskud. 
Der er meget fugtigt og mudret flere steder på banen. I den næste tid vil der blive spillet 
Sparekassen Kronjylland og Gistrup som 18 huls-banen. Lundegårde er 9 huls banen og her ser 
man på hvornår den lukkes af. 
Greenkeeperne har nu lavet prøv stien med slotsgrus ved hul G1 og ned til G2. 
 
Hvervningsudvalg v/Søren Bols 
Intet nyt. 
 
 
6. Eventuelt. 
Teebox har indsendt ansøgning til Aalborg Kommune om byggetilladelse til opsætning af deres 
bygning og der er stadig intet nyt herom. 
Til næste gang skal bestyrelsen tage stilling til om starterhus skal blive eller fjernes. 
 
7. Næste møde. 
Næste bestyrelsesmøde mandag den 14.december kl. 17.15 – 19.00 
 
 
Som referent 
 
Lisa Bergmos 
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