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REFERAT 

af bestyrelsesmødet 
i 

ØRNEHØJ GOLFKLUB 
Mandag den 8. marts 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 8. februar 2021 blev godkendt.  
 
2. Punkter: 
Vaskeplads: Rørene inddækkes og der forsøges med en kobling til en vandslange, som 
forsøgsmæssigt afprøves til at vaske trolleys med. 
 
Starterhus/pladsen: Lene Christoffersen og Kim Johansen kommer med et oplæg om hvad der skal 
ske med området og fremlægge det på næste bestyrelsesmøde. 
 
Generalforsamling 2021: Der kan desværre ikke indkaldes til generalforsamlingen inden udgangen 
af marts måned pga. forsamlingsforbuddet. Bestyrelsen besluttede at regnskabet for 2020 skal 
offentliggøres når det er færdigt. Der mangler en udregning på hvor meget der skal sættes i 
regnskabet med hensyn til lønkompensationen.   
 
Arbejdsdag: den årlige arbejdsdag vil formentlig ikke i år ikke blive afholdt. Der vil i stedet blive 
forsøgt med at lave nogle små grupper, som kan tildeles en specifik opgave, bl.a. maling af 
shelters. 
 
GNG/SGN samarbejde: Der er nu 23 der er med i GNG omkring ½ greenfee, hvilket betyder at der 
nu kun er 4 klubber som ikke er med. Listen over de klubber der er med i ½ greenfee findes på 
hjemmesiden og på opslagstavlen i greenfee området. 
 
Golfens dag: søndag den 25. april afvikles igen i samarbejde med DGU. Bestyrelsen besluttede, at 
der skal være åbent hus fra kl. 10.00 – 12.00. Der laves et program herefter. 
 
Vicevært: Lars Abildgaard er pr. 15. marts ansat på 12 timer ugentligt. 
 
3. Økonomi, budget og medlemstal  
Budgetopfølgning februar 2021 blev gennemgået. Der er ikke mange bemærkninger hertil, idet der 
er få poster og nogle forskydninger, men tallene ser fine ud. 
Med udgangen af januar 2021 er der 1558 medlemmer.  
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4. Nyt fra sekretariatet. 
Der opleves et stigende tryk på driving range. Der er flere forespørgsler på at købe en spand bolde 
af ikke medlemmer af klubben. Bestyrelsen besluttede, at hvis man ikke er medlem af klubben, så 
koster en spand bolde kr. 50,- og et årskort kr. 500,-. Der skal sættes et skilt op på automaten med 
priser og vilkår.  
Det blev besluttet at indbetale ca. kr. 317.000,- til feriefonden af de feriemidler som er indefrosne 
for personalet. 
Herreklubben har ansøgt om gunstart lørdag den 29. maj, i stedet for den aflyste match, som var 
planlagt til den 20. marts. Bestyrelsen drøftede dette, men kunne ikke imødegå dette, idet man 
ikke kan forudse hvilke arrangementer der ellers kan blive aflyst pga. covid-19. 
Afbrænding af §3 områderne er planlagt til tirsdag den 9. marts. Afbrændingen foregår med hjælp 
fra entreprenør Hans Bjerre og Beredskabscentret. Alle greenkeeperne deltager. 
Der er sendt 7 medlemmer til inkasso som ikke har betalt kontingent for 1. halvår 2021. 
 
5. Information fra udvalgene v/udvalgsformanden. 
 
Hus-og byggeudvalget v/Søren Bols:  
Den nye belægning på gulvet i bagrummet er færdiggjort, der er sat varmeblæsere op i rummet 
for at få gulvet tørt. 
Med hensyn til greenkeepernes vaskeplads, så skal viceværten når han starter, erstatte det 
nuværende træ med nyt sortmalet træ. 
Der har siden sidste bestyrelsesmøde været en henvendelse fra arvingerne til Lundegårde 60. De 
nye ejere vil gerne selv benytte ladebygningen på ejendommen. Greenkeeperne har maskiner 
opmagasineret deroppe, så de har været i gang med at finde plads til det der er muligt. Der er 
indkøbt et telt, der midlertidig skal sættes op mellem G4 og G9(skjult), til de maskiner der kan 
være der. Madsen(nabo) har tilbudt plads til de maskiner der ikke bruges jævnligt. 
Med hensyn til Teebox så skal der nu ses på placering 2, idet der ikke kan gives landzone tilladelse 
til placeringen ved p-pladsen. 
 
 Sponsorudvalget v/Lene Christoffersen  
Der har ikke været møde i sponsorudvalget. Der er lavet et udkast til medlemmerne hvor der 
søges om at få 100 medlemmer til at give en gave på kr. 200,-. Hvis vi får andel i puljen er formålet 
at forskønne området i og omkring klubhuset. Skrivelsen skal lige omkring sponsorudvalget og 
efterfølgende til bestyrelsen. 
Med hensyn til sponsorerne så er ønsket at sponsorerne præsenter sig selv på hjemmesiden og på 
Facebook. 
 
Regel- og handicap v/Kim Johansen 
Der har ikke været møder i udvalget. Som det ser ud nu så sættes alle i handicap 54 og ikke som 
tidligere handicap 72 når man startede. Det betyder at der nu er lavet en gruppe, der hedder ”ikke 
banetilladelse” idet de er nybegyndere og ikke er klar til at gå på banen. 
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Turneringsudvalget v/Rasmus Amandusson. 
Afventer at der bliver lukket noget mere op i samfundet, så det bliver muligt at gennemføre 
turneringer. 
 
Baneudvalget v/Christian Skou Nielsen 
Greenkeeperne har studset læbælterne. Der er konstateret sneskimmel på greens. Greens er 
blevet singleklippet 2 gange samt slicet og børstet. Planen er at så med koldfrø og topdresse 
greens så de kan blive klar til sæsonstart, evt. kan det ske inden påske, alt efter vejret. 
Reglerne for at bruge ukrudtsmidler er igen i år faldet med 30 %, så det betyder at der skal bruges 
ekstra tid for at stresse ukrudt, hvilket bl.a. vil ske ved børstning. 
Der er kommet noget nyt tørfrø som greenkeeperne gerne vil afprøve bl.a. på G4 og G5, som om 
sommeren er ramt af tørke. Hvis det har en effekt så vil det også kunne bruges på bunkerkanter. 
Frantz er indgået et samarbejde med Thomas fra Aalborg Kommune som har opfundet en ”dims” 
der kan måle fugten i jorden 70 cm nede og lagre og opsamle dataene i en computer. Herefter kan 
de behandles og dataene kan bruges til at mindske vandforbruget. 
Afbrændingen i morgen her er planen at starte med L5 og se hvad der yderligere kan nås. 
Der arbejdes på at få Madsen til to gange årligt at fjerne den del af roughen der skønnes 
hensigtsmæssigt. 
Greenkeeperne er færdig med stien mellem S5 og S6. De er startet på stien ved L1. Meningen er at 
næste step skal være at lave stierne på driving range. Herefter tages de resterende stier på 
Lundegårde i den rækkefølge som greenkeeperne prioriterer. Arbejdet med stierne på driving 
range og på Lundegårde forventes færdigt ultimo maj. 
  
  
Hvervningsudvalg v/Søren Bols 
Intet nyt. 
 
6. Eventuelt. 
Der er 248 fra Ørnehøj Golfklub med i Golfringen Nordjylland ultimo februar. 
 
7. Næste møde. 
Næste møde som også vil være bestyrelsesmøde er mandag den 12. april kl. 18.00/17.15, alt efter 
hvad der er muligt. 
 
 
Som referent 
 
Lisa Bergmos 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                         

  

______________________________________________________________________________________________ 

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 

 
 
 
 
 
 
Bilag:  
Baneudvalgsliste 
 
Prioritering 

 
Opgave 

 
Forventes færdigt 

 
1. 

 
Stier ved driving range 

 
Ultimo maj 

 
2. 

 
Stien ved S5 til S6 

 
Færdig/udgår 

 
3. 

 
Stierne på Lundegårds sløjfen 

 
Ultimo maj 
 

 
 
Erindringsliste: 
 
Punkt 

 
Opgave 

 
Ansvarlig 

 
1. 

 
Teebox 

 
Søren Bols 

 
2. 

 
Starterhus/pladsen 

 
Lene Christoffersen/Kim 
Johansen 

 
3. 

 
Momskompensation 

 
Lene Christoffersen 

 


