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REFERAT 
af bestyrelsesmødet 

i 
ØRNEHØJ GOLFKLUB 

Mandag den 12. april 2021 kl. 17.00. 
 
 
Tilstede ved bestyrelsesmødet var: Claus Brynaa, Lene Christoffersen, Christian Skou Nielsen, 
Søren Bols, Kim Johansen og Lisa Bergmos. Afbud: Rasmus Amandusson. 
 
Mødet startede med en rundtur til bl.a. pladsen ved starterhus, driving range og pladsen bag 
bygningerne. 
 
1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 
Referatet fra bestyrelsesmøde den 8. marts 2021 blev godkendt.  
 
2. Punkter: 
 
Starterhus/pladsen: Lene Christoffersen og Kim Johansen havde lavet et oplæg. Bestyrelsen 
besigtigede området og drøftede de forskellige muligheder. Beslutningen blev at der i første 
omgang lægges slotsgrus på området, potentillahækken og bænken skal fjernes. Til næste møde 
skal der gerne være forslag til de informationstavler der skal være. Placeringen vil være mellem 
flagstængerne ved puttebanen. Starterhus/pladsen sættes på erindringslisten. 
 
Skrivelse fra medlem om manglende information: Bestyrelsen drøftede skrivelsen og 
tilbagemeldingen er tak for indlægget samt at bestyrelsen mener, at de informationer der gives 
henholdsvis på hjemmesiden, Facebook og på Golfbox i det store hele er fyldestgørende 
 
Skrivelse fra medlem omkring klub i klubtider på helligdage: Baggrunden for henvendelsen var at 
eliten og 50 +, havde fået tider Påskedag. Bestyrelsen drøftede henvendelsen og besluttede at 
fremadrettet kan der ikke reserveres tider til klubber i klubben på helligdage. 
 
Arbejdsdag: den årlige arbejdsdag bliver ikke afholdt i år. Der er på Golfbox oprettet nogle 
miniarbejdsdage, hvor man kan skrive sig på til at hjælpe med en specifik opgave, bl.a. rengøring a 
borde og stole, maling af plankeværk og rengøring af bagrum. Der er et team der vil male shelters 
og sætte tagrender på disse. 
 
Evaluering af betingelserne for passive medlemmer og flex medlemmer: Der udarbejdes et forslag 
til vedtægtsændring, Claus Brynaa og Lisa kommer med forslag til næste møde. 
 
Golfens dag den 25. april: Bestyrelsen besluttede at aflyse Golfens dag. Vi har nået 1.600 
medlemmer som er max. antal der må være jfr. klubbens vedtægter. Det giver desværre ikke 
mening at afvikle dagen, når vi ikke kan tilbyde de der kommer et medlemskab. 
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Der er i øjeblikket 70 prøvemedlemmer, hvor af de 58 nu er startet på et 3 måneders 
prøvemedlemskab samt 12 yderlige som skal startes op i maj. 

Forslag til pensionsordning: DGU har i samarbejde med Söderberg & Partners givet et tilbud på at 
etablere en pensionsordning. Claus Brynaa vender tilbage til Lisa når bestyrelsen har drøftet 
forslaget. 
 
3. Økonomi, budget og medlemstal  
Budgetopfølgning marts 2021 blev gennemgået. Der er ikke mange bemærkninger hertil, der er 
kommet flere medlemmer, hvorved at indtægterne er bedre end budgetteret. Der er en del 
forskydninger på udgiftssiden. 
Med udgangen af marts 2021 er der 1600 medlemmer.  
 
Nyt fra sekretariatet. 
Made in Himmerland og DGU har indgået et samarbejde hvor alle, der spiller det hul som 
udvælges til nærmest pind på par-3 hul, deltager i en gennemgående landsdækkende 
konkurrence, dette gælder også greenfee gæster. Spillerne skal altså ikke tilmelde sig på forhånd. 
Her i klubben er valgt at det bliver S8. Det gælder i hele uge 20. Her kan bl.a. vindes en 
partoutbillet til Made in HimmerLand i 2022. Alle, der støtter juniorarbejdet, præmieres med en 
dagsbillet til Made in HimmerLand. Indsamlingen foregår via en virtuel støtteturnering i Golfbox, 
som klubben selv sætter op. 
Der er stadig tryk på driving range også selvom beløbet er sat op for ikke medlemmer. Bestyrelsen 
besluttede, at selvom man ikke er medlem af en golfklub, skal man stadig have lov til at benytte 
driving range, når man har betalt. 
 
4. Information fra udvalgene v/udvalgsformanden. 
 
Hus-og byggeudvalget v/Søren Bols:  
Der bliver nu bestilt trykimprægneret træ til vaskepladsen. Træet skal så males sort efter 4 – 6 
uger. 
Gug planteskole har repareret de fliser på driving range som var skæve og stubfræset det fældede 
træ. 
Alle måtterne på driving range skiftes her i løbet af april. 
 
 Sponsorudvalget v/Lene Christoffersen  
Der har ikke været møde i sponsorudvalget. Der er 96 der har indbetalt kr. 200,- til en gave for at 
klubben får mulighed for at søge om momskompensation.  Der arbejdes på at få sponsorerne 
mere synliggjort. Sponsorerne vil få en mail om, at vi tilbyder at de præsenterer sig selv på 
klubbens hjemmeside, forventet start er maj måned. 
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Regel- og handicap v/Kim Johansen 
Ingen møder. Der er sendt en mail til klub i klubberne omkring den midlertidig lokalregel, at det er, 
på område klippet i fairway højde, tilladt at løfte og rense sin bold og genplacere den inden for 
længden af et scorekort 
 
Turneringsudvalget v/Rasmus Amandusson. 
Afbud. Regionsgolf her er holdene sat og holdkaptajnerne er på plads. 
 
Baneudvalget v/Christian Skou Nielsen 
Greens er eftersået og topdresset, desværre er der ikke vækst i greens da der stadig er nattefrost. 
Der har været arbejdet med stier og der er en del der nu er færdige på Lundegårde. For at de er 
helt færdige, så skal der lige et ekstra tyndt lag på og så skal de tromles. 
Der arbejdes på at få Madsen til to gange årligt at fjerne den del af roughen der skønnes hensigtsmæssigt, 
der undersøges nu om det er muligt at bruge en grønthøster, så afklippet bliver samlet op.  

Hul G4 skråningen bliver klippet og der bliver lavet et waste area i bunden til opsamling. Jørgen og 
Frantz vil finde en løsning hvordan den kan bygges op.  
Det er nødvendigt at få en ny boldopsamler og en ny grav som supplement til det eksisterende, 
robotterne kan ikke følge med. Frantz indhenter tilbud.  
Der er lavet opslag om greens på hjemmesiden, Facebook og Golfbox.  
Den årlige arbejdsdag er aflyst, så der er i stedet sat mini-arbejdsdage med tilmelding på Golfbox. 
Der prøves nu med en ny type topdressing som skulle være bedre, det er vasket sand. 
Der er nogle der ikke læser skiltet om at man kun må slå fra måtterne i huset på driving range. Der 
bliver nu lavet nogle skilte, idet man kan skade ledningssnoren til robotterne. Ledningen er ca. ½ 
meter fra kanten.  
 
Hvervningsudvalg v/Søren Bols 
Intet nyt. 
 
5. Eventuelt. 
Med hensyn til placeringen af Teebox, hvis Aalborg kommune giver tilladelse, så var bestyrelsen 
ude at se på arealet bag bygningerne. Det er muligt at fjerne en del træer, flytte broen og jævne 
arealet, at placere bygningen der. Lisa tager kontakt til Teebox for at høre om det er en mulig 
placering. 
For at forsøge at støtte Abdul, som vil starte med udendørs servering den 21. april, vil der blive 
givet et lille tilskud til maden, som Abdul vil lave i perioden 21. april til og med den 27. april. 
Med hensyn til cykelsti, så laver Arkil stien færdig, med det som er muligt her i maj måned. Der er 
2 lodsejere som ikke har villet give jord til cykelstien, så bliver deres jord eksproprieret, og Arkil vil 
så vil genoptage arbejdet i efteråret 2021. 
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6. Næste møde. 
Næste møde som også vil være bestyrelsesmøde er mandag den 10.maj 17.15. 
 
 
Som referent 
 
Lisa Bergmos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilag:  
Baneudvalgsliste 
 
Prioritering 

 
Opgave 

 
Forventes færdigt 

 
1. 

 
Stier ved driving range 

 
Ultimo maj 

 
2. 

 
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 

 
4.  

 
Forslag til vedtægtsændring 

 
Claus Brynaa 

 


