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REFERAT 

af bestyrelsesmødet 
i 

ØRNEHØJ GOLFKLUB 
Mandag den 11. januar 2021 kl. 18.00, online møde. 

 
 
Tilstede ved bestyrelsesmødet var: Claus Brynaa, Lene Christoffersen, Rasmus Amandusson, 
Christian Skou Nielsen, Søren Bols, Kim Johansen og Lisa Bergmos. 
 
1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 
Referatet fra bestyrelsesmøde den 14.december 2020 blev godkendt.  
 
2. Punkter: 
 
Prioritering af opgaver: 
Færdiggørelse af de resterende udslagssteder ved driving range er sat i drift. I morgen startes der 
på gulvet i bagrummet. 
Der hensættes beløb i regnskabet 2020 til nyt plankeværk omkring greenkeepernes vaskeplads. 
Der hensættes beløb i regnskabet 2020 til reparation af stier og bunkers. Claus Brynaa og Christian 
Skou Nielsen mødes i weekenden og gennemgår hvilke stier der skal repareres.  
Fremover vil banen og derved de punkter som bestyrelsen prioriter sættes på erindringslisten og 
vil løbende blive opdateret. 
 
Ønsker fra klub i klubben: 
Kaninklubben banetræning flyttes til tirsdag på 9-hulsbanen. Eliten, her flyttes tiderne tilbage til 
tirsdag og i ydersæsonen søndage fra 11.30 til 13.00. På ranglisterne deltager 50+. 
Juniorerne får banetræning om torsdagen på 9-hulsbanen. Dameklubben eneste ændring i forhold 
til sidste år er åben damedag i september. Herreklubben ingen ændring i forhold til sidste år, dog 
var der et ønske om at få tildelt boldrendetiderne i marts, april, september og oktober, hvilket ikke 
blev bevilget. Seniorklubben fik efter ønske bevilget 2 ekstra tider på 9-hulsbanen om tirsdagen. 
 
Ellers er der ikke flere væsentlige ændringer i forhold til 2020. 
 
Heldagsmøde: 
På grund af Covid-19 og de seneste restriktioner blev heldagsmødet søndag den 10. januar 2021 
aflyst. 
 
Starterhus: 
Det undersøges nu med Aalborg Kommune om regler for opførelse af informationstavler i stedet 
for starterhus. Der skal laves en plan for nedtagning af starterhus. 
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Teebox: 
Intet nyt. 
 
Momskompensation: 
Der arbejdes videre hermed. Sponsorudvalget vil arbejde videre med ønsker til tiltag og til hvordan 
man får 100 medlemmer til at give en gave på kr. 200,- hver om året. 
 
Covid-19: 
Der er igen kommet nye restriktioner, og der må nu kun forsamles 5 personer foreløbig gældende 
frem til 17. januar. Det betyder at, klubhuset, Proshop, og restauranten fortsat er lukkede.  
Med hensyn til driving range bliver der lavet en opdeling, så der kun må være 5 personer med 2 m. 
afstand af gangen. 
Bestyrelsen håber på at det vil lysne så at det bliver muligt at afvikle generalforsamlingen i marts 
måned. 
 
3. Økonomi, budget og medlemstal  
Budgetopfølgning december 2020 blev gennemgået. I forhold til det oprindelige budget ser det 
stadig ganske fornuftigt ud. Der mangler stadig nogle efterposteringer. Regnskabet for 2020  vil 
være klar til bestyrelsen til mødet i februar 2021. 
Med udgangen af december 2020 er der 1524 medlemmer. 
 
4. Nyt fra sekretariatet. 
Intet nyt. 
 
5. Information fra udvalgene v/udvalgsformanden. 
 
Hus-og byggeudvalget v/Søren Bols:  
Gug Planteskole er nu færdig med de resterende udslagssteder ved driving range. 
Der startes på at få ny belægning på gulvet i bagrummet i morgen den 12. januar 2021 og 
forventes færdigt den 15. januar. 
Der var en drøftelse omkring vaskepladsen og mulighed for at flytte den eller få tilkoblet vand, så 
det bliver muligt at vaske trolleys. Søren Bols kommer med et oplæg herom. 
 
Sponsorudvalget v/Lene Christoffersen  
Referatet fra sponsormødet har været sendt til bestyrelsen. Som beskrevet arbejder 
sponsorudvalget videre med ønsker til tiltag og til hvordan man skaffer de 100 medlemmer der vil 
give kr. 200,- i gave hver. Forslag om at afvikle en turnering hvor beløbet er en gave, arbejdes der 
ligeledes videre med. 
 
Regel- og handicap v/Kim Johansen 
Med hensyn til WHS systemet, så arbejder Golfbox på at få det på plads. Der er henvisninger og 
link til hjemmesiden med forklaringer fra DGU. Da handicapgrænsen kun går til 54, hvor vi i dag 
har op til 72 for nybegyndere, skal der lige være et møde med kaninklubben og juniorafdelingen. 
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Turneringsudvalget v/Rasmus Amandusson. 
Der skal laves en oversigt over hvilke tider/dage der på nuværende tidspunkter er besat. Det 
forventes at der igen i år forsøges med 5 turneringer af forskellige art. Der vil blive indkaldt til et 
møde i udvalget når det igen er muligt. 
Der et nu åbnet op for tilmeldinger til Regionsgolf. 
 
Baneudvalget v/Christian Skou Nielsen 
Der har ikke været afholdt baneudvalgsmøde og greenkeeperne har holdt ferie og afspadserer. 
Christian Skou Nielsen tager fat i Frantz og baneudvalget for at komme videre med projekter. 
 
Hvervningsudvalg v/Søren Bols 
Intet nyt. 
 
6. Eventuelt. 
Der er p.t. 203 der har meldt sig til den nye golfring. 
 
7. Næste møde. 
Næste møde som også vil være bestyrelsesmøde for februar 2021 er mandag den 8 februar kl. 
18.00. Mødet vil blive online. 
 
 
Som referent 
 
Lisa Bergmos 
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