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REFERAT 
af bestyrelsesmødet 

i 
ØRNEHØJ GOLFKLUB 

Mandag den 14. juni 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 10.maj 2021 blev godkendt.  
 
2. Punkter: 
 
Generalforsamling:  
Bestyrelsen besluttede at indkalde til generalforsamling den 9. september 2021. 
Det er lidt specielt denne gang da den generalforsamling som skulle have været afviklet den 24. 
marts 2020 ikke er blevet afviklet på grund af covid-19 restriktioner. 
Det betyder, at generalforsamlingen for regnskabsåret 2019 først afvikles. Herefter fortsættes 
generalforsamlingen med afviklingen af generalforsamlingen for regnskabsåret 2020. 
Generalforsamlingen for regnskabsåret 2020 skulle have været afviklet i marts 2021, men igen på 
grund af covid-19 restriktioner, har dette ikke været muligt. 
I vedtægterne fremgår det, at forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde senest 1. 
februar, dette er naturligvis tilsidesat, og fristen for at sende forslag ind, er derfor sat til den 8. 
august 2021. Forslag kan sendes på mail@gistrupgolf.dk 
Der tages kontakt til Stephan Muurholm(dirigent) og til Beierholm til gennemgang af regnskab. 
Bestyrelsen arbejder på at får udarbejdet vedtægtsændringer omkring fremtidig at få on-line 
generalforsamlinger i tilfælde af en ny pandemi eller forcemajeure, landsdækkende eller lokalt, 
samt at få § 13 tilpasset i forhold til ansøgning om momskompensation. 
Den endelige dagsorden sendes ud i slutningen af uge 33. 
 
Orientering om sygdom ved greenkeeperne. 
Desværre er der to af greenkeeperne der ramt af sygdom af mulig længere varende art. For at 
afhjælpe problemet lidt, er der ansat en greenkeeper som tidligere har været ansat i klubben,  fra 
1. juli 2021.  
Det er derfor igen nødvendigt at indskærpe at greenkeeperne når de arbejder på banen har 
fortrinsret, og kun hvis de vinker igennem har spillerne lov til at slå ud. 
 
3. Økonomi, budget og medlemstal  
Budgetopfølgning maj 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. 

mailto:mail@gistrupgolf.dk
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Der er fortsat venteliste, idet medlemstallet jfr. vedtægterne er nået. 
 
Nyt fra sekretariatet. 
Der udsendes kontingentopkrævning ud i uge 24, til betaling i juli 2021 for 2. halvår 2021. 
Nærmest pind i uge 20 er nu afviklet, i den anledning gav det kr. 1.600,- til juniorafdelingen. 
 
4. Information fra udvalgene v/udvalgsformanden. 
 
Hus-og byggeudvalget v/Søren Bols:  
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. 
Der er som forsøg indkøbt en inddækning til en af varmepumperne, denne blev godkendt og der 
indkøbes nu til de øvrige varmepumper. 
 
 Sponsorudvalget v/Lene Christoffersen  
Der er møde i sponsorudvalget på torsdag. Der har været afviklet momskompensation match med 
55 deltagere, en god dag. 
Udvalget har arrangeret at sponsorer kan komme til to træningspas med Tommy Bitsch en før 
sommerferien og en efter sommerferien, samt 2 x 9-huls matcher efter sommerferien. Der er 
startet på at præsentere de enkelte sponsorer på hjemmesiden, Facebook og på Golfbox. Første 
præsentation var klubbens hovedsponsor Sparekassen Kronjylland. 
 
Regel- og handicap v/Kim Johansen 
Der har været afholdt 3 regelaftner for nybegyndere. Der har været en henvendelse fra en af 
klubbens medlemmer som er i gang med at tage dommerkursus og som gerne vil bistå regel-og 
handicapudvalget, det vil  udvalget gerne vil tage imod. 
 
Turneringsudvalget v/Rasmus Amandusson. 
Der er indkaldt til et møde i turneringsudvalget her på torsdag, hvor en repræsentant fra elite, 
herre, dame og seniorklubben er indbudt til at deltage. Formålet med mødet er at få planlagt 
hvilken form matcherne skal have, samt hvem i udvalget der skal stå for matcherne. 
 
Baneudvalget v/Christian Skou Nielsen 
Der bliver konstant arbejdet på greens, der er topdresset, vertikalskåret og prikket. Det bliver 
muligvis nødvendigt at efterså greens for 3 gang. Væksten på greens er i gang, men det går 
desværre langsomt. 
Maskinen som klipper semiroughen er nu renoveret og er igen i drift. 
Der er startet på at efterfylde sand i bunkers. 
Gug planteskole kontaktes for at få tilplantet det sidste stykke på driving range. 
Fairway topdresset og eftersås i september. 
Der er nu leveret sveller som skal bruges til stien på L7, så den kan blive gjort færdig. 
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Med hensyn til klipning af roughen så arbejdes der på at få det klippet og opsamlet i samme 
ombæring. 
Der mangler lige et par reservedele for at den nye boldopsamler kan komme i brug. 
Hullet ind til green S2 har været drøftet på baneudvalget, og der skal gøres noget ved træerne i 
højre side. 
 
Hvervningsudvalg v/Søren Bols 
Intet nyt. 
 
5. Eventuelt. 
Lene Christoffersen og Ole Jørgensen vil bruge et par timer på at få rengjort bagrummet. 
Ole Jørgensen arbejder på at finde et team på 10 – 12 der skiftevis kan hjælpe klubben med 
forskellige vedligeholdelse og rengørings punkter. Teamet vil starte 1. august. 
Der er på nuværende tidspunkt en gruppe der har påtaget sig at afrense og male de 3 shelters vi 
har på banen. 
I næste nyhedsbrev, skal det præciseret at rygning ikke er tilladt indendørs og derfor heller ikke 
tilladt på driving range huset. 
  
6. Næste møde. 
Næste møde som også vil være bestyrelsesmøde er mandag den 9. august. 
 
 
Som referent 
 
Lisa Bergmos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilag:  
Baneudvalgsliste 
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Prioritering 

 
Opgave 

 
Forventes færdigt 

 
1. 

 
Stierne på Lundegårds sløjfen 

 
Afventer sveller 

 
 
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 

 


