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REFERAT 

af bestyrelsesmødet 
i 

ØRNEHØJ GOLFKLUB 
Mandag den 10. maj 2021 kl. 17.00. 

 
 
Tilstede ved bestyrelsesmødet var: Claus Brynaa, Lene Christoffersen, Christian Skou Nielsen, 
Søren Bols, Rasmus Amandusson, Kim Johansen og Lisa Bergmos. 
 
1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 
Referatet fra bestyrelsesmøde den 12.april 2021 blev godkendt.  
 
2. Punkter: 
 
Greens:  
Baneudvalget havde haft baneudvalgsmøde inden bestyrelsesmødet, så Christian Skou Nielsen 
kunne opdatere bestyrelsen. Klubben er desværre ikke de eneste der er ramt af sneskimmel. DGU 
har meldt ud at der er 33% flere angreb af sneskimmel på banerne i år. 
I ugerne 44 -45 i 2020 begyndte man at kunne se tegn til sneskimmel på Lundegårde Sløjfen og 
desværre er det således at det spredes via skoene. Der blev lige så snart det blev opdaget sprøjtet 
som det skal.  
Gentager det sig igen i år så vil greens på Lundegårde sløjfen blive lukket og der vil så kun på den 
sløjfe blive spillet til vintergreens. 
Alle greens er i år blevet prikket, topdresset, eftersået og fået afspændingsmiddel. Med hensyn til 
eftersåning, så er dette blevet gjort 2 gange, idet første gang var der en periode med nattefrost. 
Lige nu så er greens blevet klippet 3 dage i træk, så der er heldigvis ved at komme gang i væksten. 
Når det igen er muligt(covid-19) vil der komme en ekspert via E. Marker, som vil taget prøver af 
græs der skal sendes til analyse, ligesom der vil blive sendt jordbundsprøver ind, for at prøve at 
være på forkant, med svampeangreb. 
En af grundene som gør at greens stadig er meget hullet er den lave nattetemperatur der har 
været her i april måned, idet græsset ikke gror så længe der er nattefrost. I år har det i april 
gennemsnit kun været 5,4 grader, hvor der de tidligere år i gennemsnit har være 7,2 grader. 
Bestyrelsen er enige om at der skal være fuld fokus på greens og håber naturligvis på at vejret og 
temperaturerne vil arte sig de næste uger.  
Det blev besluttet at lave et opslag om greens på Facebook, hjemmesiden og Golfbox. 
 
Generalforsamling: Som det ser ud nu, så vil det være muligt at indkalde til generalforsamling efter 
1 august 2021. Der skal indkaldes med 14 dages varsel. Bestyrelsen tager endelig stilling hertil på 
bestyrelsesmødet i juni. 
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Starterhus/pladsen: Oplægget til informationstavler blev godkendt. Placeringen vil være mellem 
flagstængerne ved puttebanen. Starterhus/pladsen bliver fortsat på erindringslisten. 
 
Oprettelse af venteliste/prioritering m.v.: Der er nu oprettet venteliste idet vi har nået 1.600 
medlemmer. Med hensyn til weekenderne hvor der ofte er pres på banen, besluttede bestyrelsen 
at mellem kl. 10.00 til kl. 15.00 at der skal forsøges at formere 4-bolde. 
Forslag til en eventuel vedtægtsændring tages op på næste bestyrelsesmøde. 
 
3. Økonomi, budget og medlemstal  
Budgetopfølgning april 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. 
Der er fortsat venteliste, idet medlemstallet jfr. vedtægterne er nået. 
 
Nyt fra sekretariatet. 
Fra på mandag og ugen ud er der i samarbejde med Made in Himmerland og DGU nærmest pind 
på S8. 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 i 2022. Tilmeldingen til 
juniorarbejdet foregår i Golfbox. 
Juniorafdelingen har rettet henvendelse, idet de gerne 4 gange om året have ekstra tider på 9-huls 
banen når de har månedsafslutning, idet de efterfølgende gerne vil spise sammen. Bestyrelsen 
besluttede at det er ok. 
 
4. Information fra udvalgene v/udvalgsformanden. 
 
Hus-og byggeudvalget v/Søren Bols:  
Der har været 1 års gennemgang på Driving Range, der har været et par småting som nu er rettet. 
Samtlige måtter på Driving Range er nu udskiftet. 
 
 Sponsorudvalget v/Lene Christoffersen  
Sponsorudvalget har haft et godt og initiativrigt møde. Bl.a. er det besluttet at lave en 
sponsorklub, hvor sponsorerne får bedre mulighed for at lære de øvrige sponsorer at kende. Det 
er planen at der skal være 2 gange træningstimer med Tommy Bitsch, en før sommerferien og en 
efter, sluttende med en puttekonkurrence og øl/vand. Her for uden skal der være 3 x 9-hullers 
match, hvor matchen starter kl. 16.00, igen afsluttende med en øl/vand og hvor en eller to 
sponsorer har mulighed for at præsentere sig selv. 
Der har været et positivt møde med hovedsponsor Sparekassen Kronjylland om genforhandling af 
kontrakten. Der arbejdes på at få en 3-årig forlængelse. 
Med hensyn til sponsorkonceptet, er der udtaget to mindre sponsorater, og der arbejdes på at 
finde nye emner til konceptet. 
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Regel- og handicap v/Kim Johansen 
Den midlertidige lokalregel om oplæg på fairway og kortklippede områder, sluttede her den 30. 
april og der er fra udvalgets side ikke ønsker om at forlænge efter den dato. 
Der vil for nye prøvemedlemmer blive afholdt to regelaftner i uge 21. 
 
Turneringsudvalget v/Rasmus Amandusson. 
Der skal indkaldes til turneringsudvalgs møde i nærmeste fremtid. Første klubturnering er Sct. 
Hans turneringen den 23. juni. 
 
Baneudvalget v/Christian Skou Nielsen 
En del om greens er tidligere nævnt under punkt 2. 
I uge 20 vil der komme rullegræs til driving range, der hvor der er hævet op i niveau. Der vil 
ligeledes komme rullegræs på G2 ved tee 44. 
Der er nu lagt 1 km stier. På Lundegårde sløjfen mangler der sti mellem L7 og L8, her afventer der 
levering af sveller. 
Efter afbrændingen har der været stor interesse for projektet. Fra DGU har Torben Kastrup 
meddelt at han gerne vil følge projektet og komme herover når der bliver lavet en banevandring. 
Med hensyn til klipning af roughen så bliver det nu undersøgt om man kan få opsamlet det 
klippede areal. Det tager greenkeeperne ca. 4 uger i vinterperioden at klippe roughen ned. 
Der vil komme en brugt opsamler til bilen på driving range.  
Til vinter vil der blive lavet udslagskasser, i stedet for at der bliver spillet fra teesteder. 
Der blev lavet et miniudvalg, der skal se på hvordan man med positive vendinger kan få ændret 
adfærden på spillerne, idet der flere gange konstateres at der bliver gået mellem bunker og green, 
at man tager vogn med på teesteder mv. Udvalget består af Claus Brynaa, Rasmus Amandusson  
og Lisa. 
Der er flere spillere der går ud før tidsbestillingen starter, altså inden kl. 7.00 og desværre også 
nogle der i det tidsrum starter på bag-ni. Det er blevet et problem for greenkeeperne idet de 
gerne vil nå at blive færdige, inden der kommer tryk på banen. Beslutningen blev at det skal 
pointeres at greenkeeperne ikke holder tilbage for spillerne i det tidsrum, dette skal stå på 
hjemmesiden, Facebook og Golfbox. Der vil blive sat sedler i bilerne med denne information. 
Greenkeeperne har også efter kl. 7.00 altid fortrinsret og giver tegn, når man må slå ud. 
Det har desværre ikke været den store succes med at få tilmeldinger til miniarbejdsdage. 
 
Hvervningsudvalg v/Søren Bols 
Intet nyt. 
 
5. Eventuelt. 
Teebox har nu søgt om den ønskede placering bag bygningen og det afventer om Aalborg 
Kommune giver tilladelse hertil. Såfremt der bliver givet tilladelse, skulle bygningen være klar 
juli/august 2021. 
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6. Næste møde. 
Næste møde som også vil være bestyrelsesmøde er mandag den 14 juni, startende med en 9-huls 
match kl. 16.00. 
 
 
Som referent 
 
Lisa Bergmos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilag:  
Baneudvalgsliste 
 
Prioritering 

 
Opgave 

 
Forventes færdigt 

 
1. 

 
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 

 
5. 

 
Generalforsamling 

 
Bestyrelsen 

 


