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REFERAT 

af bestyrelsesmødet 
i 

ØRNEHØJ GOLFKLUB 
Mandag den 11. oktober kl. 17.15. 

 
 
Tilstede ved bestyrelsesmødet var: Claus Brynaa, Christian Skou Nielsen, Søren Bols, Rasmus 
Amandusson, Per Nielsen, Mette Ruge, Lene Christoffersen og Kim Johansen og Lisa Bergmos.  
 
 
1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 
Referatet fra bestyrelsesmøde den 13. september 2021 blev godkendt.  
 
2. Punkter: 
Banen:  
Udvalget havde møde mandag den 4. oktober. Der er kommet et nyt medlem til, Viggo Dahl 
Nielsen.  
Fairways er eftersået, der er sået med tørkegræs på G4 og G5. Greens er prikket og topdresset.  
Træerne på S2 i højre side indtil green samt et i venstre side bag green, vil i løbet af næste uge 
blive fældet. I samme omgang fældes også de 7 træer ved teestedet på hul L1. Når træerne er 
fældet på S2 bliver højre side præpareret, de propper som er taget op på greens, bliver lagt ned og 
der bliver eftersået.  
Greens er blevet tromlet tre gange i sidste uge. 
Fairway bliver prikket det tager ca. 1 uge.  
Gug planteskole har færdiggjort beplantning i den sidste del bag udslagsmåtterne. 
Frantz og René har været på messe i Aalborg Golfklub for at se på gps-styrede klipper. Der 
indkøbes en robot der kan klare at klippe området omkring klubhuset, klipperen kan klippe ca. 
5.000 m2. Fremtiden er at robotklipperne kan klippe fairway og programmeret til også at klippe 
semirough. Maskinerne kan klippe ca. 2 – 5 ha., og prisen er på omkring kr. 175.000. 
Der skal laves en liste over maskinparken og hvilke nye maskiner der er behov for at lease. 
Prioriteringslisten for de næste par måneder er at tage de stier der er ligetil, samt at få tromlet alle 
stierne. Samt at G2, højre side til green, foran bunkeren på G6 og området venstre om ved green 
på G8, her bruges stennedlægger maskinen og bagefter bliver der sået med tørkegræs. 
Når minigraveren er her, graves der op, for at der kan komme større dræn i ved greenen på hul S9 
og G7. 
Vinterbanen er på plads. Greenkeeperne har opmålt banen og DGU har ratet banen, så når 
scorekortene udskrives vil det være med de rigtige mål og streger. 
Der er indkøbt gødning mod sneskimmel, samt ny vintergødning. 
De stor Sitka gran i læbæltet i G7 har taget skade under tørken i 2018. 
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Golfspilleren i centrum: 
Der er nu modtaget 615 svar for hele året ud af ca. 1400, svarende til 40 % svar af de udsendte 
skemaer. Svarende indikerer at roughen, bunkers underpræsterer og at det er problem med ledige 
tider. Greenfee spillerne her er responsen meget positiv og er over benchmark. Bestyrelsen er 
meget opmærksom på disse punkter og bruger tilbagemeldingerne som et arbejdsredskab.  
  
Teebox, her afventes stadig om der kommer indsigelser i de 4 ugers høring der er i gang, dette 
afklares den 14. oktober.  
 
GLFR, er et program for spillere som giver en golf gps og en interaktiv baneguide gratis, samt at 
scorerne kan indberettes til DGU. Greenkeeperne kan bruge den som et arbejdsredskab. 
Bestyrelsen besluttede at købe abonnementet.   

 jeres golfbane 
Starterplads, oplæg fra Kim og Lene(vedhæftet). Kim Johansen og Lene Christoffersen havde lavet 
et oplæg om køb to bænkesæt. Bestyrelsen besluttede at indkøbe de to sæt. 
 
Henvendelse fra Leo Mørch vedr. den forpagtede jord. Claus Brynaa, Rasmus Amandusson og Lisa 
forsøger at få et møde i stand med Leo Mørch og Knud Saaby.  
 
3. Økonomi, budget og medlemstal  
Budgetopfølgning september 2021 blev gennemgået. Der er ikke mange bemærkninger hertil, der 
er kommet flere medlemmer, hvorved at indtægterne er en del bedre end budgetteret. Der er 
stadig forskydninger på udgiftssiden. 
Der er fortsat venteliste, idet medlemstallet jfr. vedtægterne er nået. 
 
Nyt fra sekretariatet. 
Der er lavet et foredrag for alle medlemmer med Claus Poulsen til den 3. november, tilmelding på 
Golfbox. 
Stormøde er sat til den 7. december 2021. 
Personalet har den årlige golfturnering torsdag den 14. oktober. 
 
4. Information fra udvalgene v/udvalgsformanden. 
 
Hus-og byggeudvalget v/Søren Bols:  
Viceværten er i gang med at male eternitten på klubhuset. 
For at undgå at de limtræsbjælker der går på langs på klubhuset rådner, er der kommet en pris på 
zinkinddækning. Bestyrelsen besluttede at sætte det i værk. 
Der bestilles en ny port til lade bygningen. 
Der blev nedsat et udvalg der skal se på nye stole til restauranten, bestående af: Mette Ruge, Lene 
Christoffersen, Kim Johansen og Lisa. 
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Sponsorudvalget v/Lene Christoffersen  
Udvalget har på sidste møde udvalgt to mulige kandidater til at  holde et vinterarrangement , Lene 
Christoffersen arbejder videre hermed.  
Der skal sendes julehilsen ud til sponsorerne og besked på at de kan hente 3 golfbolde med logo 
på kontoret. 
Der har været møde med Sparekassen Kronjylland og der er lige et par smårettelser der skal til før 
den 3- årige kontrakt kan underskrives. 
 
Regel- og handicap v/Kim Johansen 
Udvalget har fået en henvendelse fra herreklubben omkring oplæg på fairway. Der har været taget 
kontakt til DGU for at høre om det er muligt. DGU har svaret at det kan lade sig gøre, idet det kan 
regel og handicapudvalget beslutte og den der har turnering. 
Oplæg ændres nu til at gælde fra 1. oktober. 
 
Turneringsudvalget v/Rasmus Amandusson. 
Turneringen som eliten stod for blev afviklet i helt fint vejr og med max. antal deltagere. Luk og 
Sluk matchen som er den 17. oktober, her er der foreløbigt 93 deltager, max. 112. Klubben er vært 
ved suppe efter matchen. 
 
Baneudvalget v/Christian Skou Nielsen 
Har været taget op under punkt 2. 
 
Hvervningsudvalg v/Søren Bols 
Intet nyt. 
 
5. Eventuelt. 
Momskompensation her er vi nu blevet godkendt til at modtage fradragsberettigede gaver. 
 
6. Næste møde. 
Næste bestyrelsesmøde er mandag den 8. november 2021. 
 
 
Som referent 
 
Lisa Bergmos 
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Bilag:  
Baneudvalgsliste 
 
Prioritering 

 
Opgave 

 
Forventes færdigt 

1. Stierne som er ligetil at gå til på 
Sparekassen Kronjylland, og de 
øvrige stier som kun mangler at 
blive tromlet  

 
 
 
de næste måneder 

2. 
 
 

G2 højre side op til green, her 
bruges stennedlæggeren og der 
eftersås 

 
 
de næste måneder 

 
3. 

G6 området før bunker ved 
green, her bruges 
stennedlæggeren og der eftersås 

 
 
de næste måneder 

 
4. 

G8 området til højre for green, 
her bruges stennedlæggeren og 
der eftersås 

 
 
de næste måneder 

 
5. 

De 2 træer i højre side til S2 og 
det bagerste bag green i højre 
side. Samt de 7 grantræer ved tee 
55 fældes. 

 
 
 
de næste måneder 

 
6. 

 
Større dræn i S9 og G7 ved green 

 
de næste måneder 

 
 
Erindringsliste: 
 
Punkt 

 
Opgave 

 
Ansvarlig 

 
1. 

 
Teebox 

 
Søren Bols 

 
2. 

 
Starterhus/pladsen 

 
Lene Christoffersen/Kim 
Johansen 

 
3. 

 
Momskompensation 

 
Lene Christoffersen 

 


