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REFERAT 
af bestyrelsesmødet 

i 
ØRNEHØJ GOLFKLUB 

Mandag den 13. september kl. 17.00. 
 
 
Tilstede ved bestyrelsesmødet var: Claus Brynaa, Christian Skou Nielsen, Søren Bols, Rasmus 
Amandusson, Per Nielsen, Mette Ruge og Lisa Bergmos. Afbud: Lene Christoffersen og Kim 
Johansen. 
 
Claus Brynaa bød velkommen til Per Nielsen(kasserer) og Mette Ruge(suppleant) som nye i 
bestyrelsen. 
 
1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 
Referatet fra bestyrelsesmøde den 9. august 2021 blev godkendt.  
 
2. Punkter: 
 
Opfølgning på generalforsamling:  
Generalforsamling forløb efter planen hvor sæson 2019 blev afkortet. Der var kun 78 deltagere. 
Der var igen i år en del spørgsmål omkring den forpagtede jord, samt spørgsmål omkring afgivelse 
af jord til cykelstien og de hensættelser der er i regnskabet.  
 
Med hensyn til jordkøb og hensættelser hertil, hvor klubben i 2024 har købsret til den forpagtede 
jord, som bl.a. er ved S5, S6 i alt 11 hektar. Der er i kontrakten spørgsmål om hvilket beløb klubben 
skal betale i 2024, idet skattelovgivningen er nævnt, her til oplyste Claus Brynaa at de 
hensættelser der er og vil være frem til 2024 vil svare til den pris det vil koste at købe den 
forpagtede jord. 
 
Der blev herefter stillet spørgsmål om det rigtige i at nedjustere overskuddet ved at henlægge til 
forskellige poster og der blev stillet spørgsmål til om hvordan revisor kunne godkende regnskabet 
uden bemærkninger. Ønsket var at bestyrelsen skulle stoppe med at lave henlæggelser. 
Revisor fra Beierholm Martin Ødum Madsen, kunne hertil svare at regnskabet aflægges efter 
klasse A med fornødne tilpasninger, så regnskabet er retvisende og helt efter bogen. Fremtidige 
investeringer er til glæde og gavn for medlemmerne. 
Bestyrelsen besluttede, at fremover vil man skrive at årets resultat før eventuelle henlæggelser. 
 
Der blev stillet spørgsmål til om klubben har afgivet jord til cykelstien og om man havde forhandlet 
om prisen eller bare taget imod hvad kommunen tilbød, samt om man havde sikret sig, at hvis 
beløbet blev højere til de to lodsejere, der havde valgt at køre en ekspropriationssag, at det så 
skulle smitte af på klubben.  



                                                                                                                                                                                                         

  

______________________________________________________________________________________________ 

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 

Rasmus Amandusson kunne hertil svare at der frivilligt var afgivet 740 m2, og dette skulle ses ud 
fra færdselssikkerheden, samt at der pga. Corona ikke kunne indkaldes til en generalforsamling, 
samt at hvis der skulle startes en ekspropriation, så ville beløbet vi kunne have fået mere, sikkert 
være givet til advokatomkostninger. Her for uden har vi fået en hel del jord som kan bruges på 
banen. 
 
Bestyrelses forslag til vedtægtsændringer blev begge vedtaget. 
 
Forslag fra medlemmerne forslag, her blev forslag 1,3 og 4 ikke vedtaget. Forslag 2 blev godkendt. 
Forslag 5 blev ændret til at de fremmødte kun skulle at stilling til om hullerne fremover skulle 
hedde 1 - 27 eller som nu 1-9. Forslaget blev godkendt, så hullerne fremover hedder 1 – 27. 
Bestyrelsen besluttede på mødet at ændringen med hullerne ændres pr. 1. marts 2022. 
På valg til generalforsamlingen i 2022 er: Claus Brynaa, Rasmus Amandusson, Lene Christoffersen 
og Mette Ruge. 
 
Regnskab og budget blev godkendt, samt at der ikke er kontingentstigninger i 2021. 
 
Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig således: 
Claus Brynaa (Formand) 
Søren Bols (Næstformand samt formand Hus- og Byggeudvalg) 
Per Nielsen (Kasserer) 
Lene Christoffersen (Sponsorudvalget) 
Kim Johansen (Regel-og Handicapudvalg) 
Christian Skou Nielsen (Baneudvalg) 
Rasmus Amandusson (Turneringsudvalg). 
 
De nye vedtægter blev underskrevet, der mangler dog underskrifter fra Lene Christoffersen og Kim 
Johansen. 
 
3. Økonomi, budget og medlemstal  
Budgetopfølgning august 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. 
Der er nu ansat en ny rengøringsdame. 
Referat fra generalforsamlingen er færdigt til den 15. september. 
 
4. Information fra udvalgene v/udvalgsformanden. 
 
Hus-og byggeudvalget v/Søren Bols:  
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Der er nu kommet et problem at lugtgenerne ved vaskepladsen er et problem. I første omgang 
tages vandet fra igen.  
Med hensyn til Golfspilleren i Centrum som også blev nævnt på generalforsamlingen, så er det et 
arbejdsredskab for bestyrelsen. Når den sidste indrapportering kommer, vil der blive lavet en 
opsamling for året. 
 
 Sponsorudvalget v/Lene Christoffersen  
10 august afholdte vi fyraftensmatch med 9 hullers spil og god mad efterfølgende, der deltog ca. 
20 sponsorer. 31.8. var der træning hos Tommy , der deltog 8. Begge aftener var en god succes, vi 
fik præsenteret sponsorerne for hinanden og der var god snak. 15 september afholdes sidste 
fyraftensmatch. 
Udvalget har planer om et vinterarrangement , det hører I nærmere om senere. 
Vi har lavet et nyt sponsorat med Beierholm, dette er 3 årigt aftale.  De får flagene på Gistrup 
sløjfen (nu hul 10-18). 
Næste møde i sponsorudvalget er 5.oktober. 
 
Regel- og handicap v/Kim Johansen 
Tirsdag den 17. august holdt udvalget møde, hvor Jesper Nielsen blev introduceret i udvalget. 
På mødet blev følgende aftalt: 
Benthe, Knud Erik og jeg forsætter med de opgaver vi i udvalget har løst gennem årene. 
Jesper skal i efteråret stå for en Regelaften for klubbens medlemmer, hvor jeg deltager. Kørte en 
tur med ham på banen, hvor han fik lært at male banen op med blå, som skulle klares inden DK 
turneringen og klubmesterskaberne.  Jesper deltog også i weekenden med klubmesterskaberne, 
som hjælper. Desuden foreslog vi, at han skulle tage kontakt til Tommy og høre om han kunne 
hjælpe med regelundervisningen af juniorerne.  
Sidst, men ikke mindst, fik vi i udvalget hjælp fra Sponser udvalgets formand, som havde 
gennemset udvalgets hjemmesider, og fundet flere “døde” links. Det takker vi for, og siderne er nu 
rettet. 
 
Turneringsudvalget v/Rasmus Amandusson. 
Klubmesterskaberne i weekenden den 28 og 29 august blev afviklet med 96 deltagere, begge dage 
var helt fantastiske så stor tak til deltagerne og de frivillige hjælpere. 
Næste turnering er den 19. september hvor eliteafdelingen står for afviklingen. Det er en 
holdturnering, hvor der spilles bestball, foursome og greensome. Der er i øjeblikket ikke mindre 
end 126 tilmeldte. 
 
Baneudvalget v/Christian Skou Nielsen 
Fairways er nu blevet eftersået, der er valgt en ny type tørkegræs på fairway på hullerne G4 og G5. 
Der er fra leverandørerne varslet prisstigninger på gødning og græsfrø. 
Det er besluttet at træerne i højre side ved hul S2 og på ved teestedet på hul L1 skal fældes. Der er 
gang i at få indhentet priser herpå. 
Der er leveret 18 kasser som skal bruges på teestederne til vinterbanen. 
Der er problemer med de to maskiner 4700 som klipper semirough.  



                                                                                                                                                                                                         

  

______________________________________________________________________________________________ 

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 

Jørn Kristensen som tidligere har været ansat som mekaniker, er nu inde igen og ansat på 
timebasis. 
Her i efteråret skal der lejes en minigraver, så stien til bl.a. mellem L7 og L8 kan blive færdig. 
Der må komme grus på stien mellem L3 til L4 og ned af stien til L9. 
Med hensyn til banebiler, så er planen at fra næste forår at leje mellem 5 -8 biler for sæsonen. 
 
Der er lavet en plan for sneskimmel hvis det igen opstår her i efteråret. 
Vinterbanen bliver målt op. 
På fremtidige bestyrelsesmøder vil banen være et punkt på dagsordenen. Til næste gang skal 
baneudvalget komme med en specificeret liste over de punkter der skal med på opfølgningslisten. 
 
Hvervningsudvalg v/Søren Bols 
Intet nyt. 
 
5. Eventuelt. 
Starterhus pladsen, her skal Lene Christoffersen og Kim Johansen gerne have deres forslag med til 
hvad der skal være på pladsen. 
Momskompensationsansøgningen afventer de nye underskrevne vedtægter er klar til at blive 
sendt ind. 
Teebox afventer nabohøringen. 
 
6. Næste møde. 
Næste møde som også vil være bestyrelsesmøde er mandag den 11. oktober 2021. 
 
 
Som referent 
 
Lisa Bergmos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilag:  
Baneudvalgsliste 
 
Prioritering 

 
Opgave 

 
Forventes færdigt 
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1. Stierne på Lundegårds sløjfen Færdiggøres i efteråret 

 
 
Erindringsliste: 
 
Punkt 

 
Opgave 

 
Ansvarlig 

 
1. 

 
Teebox 

 
Søren Bols 

 
2. 

 
Starterhus/pladsen 

 
Lene Christoffersen/Kim 
Johansen 

 
3. 

 
Momskompensation 

 
Lene Christoffersen 

 


