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REFERAT 

af bestyrelsesmødet 
i 

ØRNEHØJ GOLFKLUB 
Mandag den 8. februar 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 11. januar 2021 blev godkendt.  
 
2. Punkter: 
 
Oplæg stier: Claus Brynaa og Christian Skou Nielsen havde lavet et oplæg til bestyrelsen omkring 
renovering af stier. Oplægget blev gennemgået på bestyrelsesmødet og der var enighed om at 
prioritere således: 

1. stierne på driving range  
2. stierne ved S5 til S6  
3. Stierne på Lundegårde sløjfen 

 
Der vil blive startet på at færdiggøre stierne på driving range, ligeså snart det er muligt at komme i 
jorden. Der vil løbende blive orienteret omkring hvornår de enkelte projekter forventes 
færdiggjort. 
Der vil ligeledes blive set på udviklingsplanen på Lundegårde sløjden for at se om der er ønsker der 
skal indarbejdes eller fjernes af planen. 
 
Generalforsamlingen 2021: Da der stadig er et forsamlingsforbud på 5 personer, vil det ikke på 
nuværende tidspunkt muligt at indkalde til generalforsamling. Bestyrelsen håber det bliver åbnet 
op i løbet af foråret, men indtil da er der ikke andet at gøre end at afvente. Der vil så blive afviklet 
generalforsamlingen for to år, nemlig for 2019 og 2020. 
 
Starterhus: Bygningen er nu fjernet og materialerne er kørt bort. På bestyrelsesmødet i marts 
2021, vil bestyrelsen tage stilling til hvad der skal ske på området. 
 
Teebox: Ansøgningen om placering af bygningen er fortsat til behandling om at få en 
landzonetilladelse. Hvis det går igennem med tilladelsen, vil Teebox levere bygningen i 
august/september 2021. 
 
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. 
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3. Økonomi, budget og medlemstal  
Budgetopfølgning januar 2021 blev gennemgået. Der er ikke mange bemærkninger hertil, idet der 
er få poster og nogle forskydninger, men budgettet er holder. 
Med udgangen af januar 2021 er der 1542 medlemmer.  
Årsregnskab for 2020 er sendt til revisor. Der mangler indtægt for lønkompensation som endnu 
ikke er opgjort. Revisor har godkendt det fremsendte regnskab.  
 
4. Nyt fra sekretariatet. 
Der bliver nu sendt rykker 2 til de 40 medlemmer der ikke har betalt kontingent for 1. halvår 2021.  
Aalborg kommune har en skirute gældende for Ørnehøj Golfklub på deres hjemmeside. Der bliver 
nu sendt en revideret udgave ind til kommunen, der begrænser hvor man må køre på ski, idet der 
desværre ikke bliver overholdt at man ikke må køre på greens, teesteder og forklæder.  
 
5. Information fra udvalgene v/udvalgsformanden. 
 
Hus-og byggeudvalget v/Søren Bols:  
Desværre blev den nye belægning på gulvet i bagrummet ikke færdiggjort pga. frost. Der er blevet 
fuget rundt om alle skabene, og firmaet Nordpox venter nu på at frosten forsvinder. 
Med hensyn til vaskepladsen, så vil der blive lavet en forsøgsløsning med en vandslange, hvor man 
kan vaske vognene når snavset ikke kan fjernes med luft. 
Forslag til at der ikke skal være et halvtag som erstatning for starterhuset blev vendt, og 
beslutningen om hvad der skal ske med området tages der beslutning om på bestyrelsesmødet i 
marts. 
 
Sponsorudvalget v/Lene Christoffersen  
Intet nyt. 
 
Regel- og handicap v/Kim Johansen 
Intet nyt. 
 
Turneringsudvalget v/Rasmus Amandusson. 
Der er nu sat 4 datoer af i kalenderen til klubturneringer. Første turnering vil være i juli. Alt efter 
hvornår det bliver muligt at afvikle turneringer så kan der måske blive plads til en ekstra turnering. 
 
Baneudvalget v/Christian Skou Nielsen 
Der bliver fortsat afviklet afspadsering. I januar og indtil nu er der blevet ryddet op, malet 
skraldespande og markeringspæle, trimmet træer og læbælter, samt efterset maskiner. 
Visionsplanen skal opdateres. 
Brian og Cate tages ind ligeså snart det er muligt at komme i jorden, så der kan komme gang i 
stierne. 
Med hensyn til klipning af rough, så arbejdes der på at få det klippet to – tre gange årligt, de 
steder der er nødvendigt. 
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Hvervningsudvalg v/Søren Bols 
Intet nyt. 
 
6. Eventuelt. 
Når der bliver muligt at afvikle generalforsamlingen, så er hele bestyrelsen på valg. Det betyder at 
der for året 2019 at, Claus Brynaa, Rasmus Amandusson, Preben Andersen og Lene Christoffersen 
er på valg. For året 2020 er, Kim Johansen, Christian Skou Nielsen og Søren Bols på valg. 
 
Når der igen kan startes op på baneservice, vil det blive således at der bliver 2 stole og et bord i 
greenfeeområdet. Her kan de der har vagten kunne modtage greenfee spillere og klubbens egne 
spillere i området.  
 
7. Næste møde. 
Næste møde som også vil være bestyrelsesmøde er mandag den 8. marts kl. 18.00. Mødet vil blive 
online. 
 
 
Som referent 
 
Lisa Bergmos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilag:  
Baneudvalgsliste 
 
Prioritering 

 
Opgave 

 
Forventes færdigt 

 
1. 

 
Stier ved driving range 

 
Forår 2021 

 
2. 

 
Stien ved S5 til S6 

 
Forår 2021 

 
3. 

 
Stierne på Lundegårds sløjfen 

 
2021 
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Erindringsliste: 
 
Punkt 

 
Opgave 

 
Ansvarlig 

 
1. 

 
Teebox 

 
Søren Bols 

 
2. 

 
Starterhus/pladsen 

 
Bestyrelsen 

 
3. 

 
Momskompensation 

 
Lene Christoffersen 

 


