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REFERAT 
af bestyrelsesmødet 

i 
ØRNEHØJ GOLFKLUB 

Mandag den 8. november kl. 17.15. 
 
Tilstede ved bestyrelsesmødet var: Claus Brynaa, Christian Skou Nielsen, Søren Bols, Rasmus 
Amandusson, Per Nielsen, Lene Christoffersen og Kim Johansen og Lisa Bergmos. Afbud:  Mette 
Ruge. 
 
 
1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 
Referatet fra bestyrelsesmøde den 11. oktober 2021 blev godkendt.  
 
2. Punkter: 
Banen:  
Udvalget havde møde mandag den 1. november. Der er aftagende vækst i græsset, så i stedet for 
at der bliver klippet greens bliver de flere gange om ugen tromlet. 
Der er lejet en maskine ind, så alle fairways bliver prikket, det forventes at tage ca. 1 uge. 
Desværre er den lige gået i stykker, men forventes at blive repareret i morgen. 
Stierne på Kronjylland er gravet ud, og de er nu ved at blive fyldt op med slotsgrus. Stierne på 
Gistrup sløjfen er gravet ud, med undtagelse af hul G3. Lundegårde sløjfen her mangler stadig 
stien fra hul L7 til L8. Der er lejet en tromle ind så de stier som er færdige bliver tromlet. Det 
forventes at arbejdet med stierne bliver færdige i år, dog med undtagelse af stien ved G3 og L7 til 
L8. 
Greens på vintergreens er topdresset, G4 og G5 her er greens desværre ikke gode, de øvrige 
vintergreens er ok. 
Der er kørt 1 gang pesticid ud på greens mod sneskimmel midlet gør, at hvis der skulle være start 
på sneskimmel så bliver det slået tilbage. Greens er tromlet en del i den sidste tid og det vil fortsat 
blive gjort. 
Kasserne til teestederne bliver sat ud, så de også står jævnt. 
Indkøbet af Husqvarna robotklipper afventer, idet der er tvivl om at den kan klare at klippe det 
forventede. 
Der er gravet ud til en større bunker. Indspilsgreenen forsøges udvidet i venstre side. Arbejdet gøres færdig 
til foråret.  
Der er plantet en del små træer(fyrtræer) ud bl.a. ved hul L5, L9 og S7 og S8.  
Bestyrelsen besluttede, at baneudvalget skal lave en prioriteringsliste ud fra hvilke større anlæg der skal 
ekstern hjælp til og hvilke der kan klares af greenkeeperne selv. 
 

Stoleudvalg: 
Udvalget havde til mødet fået fremskaffet et udvalg af forskellige typer af stole samt fået priser 
herpå. Her for uden var der ønske om to antal løse tæpper der i “lounge afdelingen” for at 
samle/markere “rummet”, og opsætning af akustikpanel på væggen, hvor der i dag er fjernsyn. 
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Bestyrelsen besluttede, at der skulle indkøbes de to tæpper, at væggen skulle males i stedet for at 
få paneler op. Med hensyn til stole skulle udvalget til næste møde få afklaret spørgsmål om 
vedligeholdelse, om overfladerne kunne holde, og få en samlet pris på stolene. 
 
Personalestatus: 
Camilla som er elev har desværre valgt at opsige kontrakten, idet hun rent helbredsmæssigt ikke 
kan holde til arbejdet. 
Af sæsonmedarbejderne er: Cate og Anders Finn er stoppet for sæsonen. Søren fortsætter til 1. 
december. Lars og Brian stopper 17. december. 
Jørgen er fortsat sygemeldt. 
 
Referat af møde med Leo Mørch og Knud Saaby: 
Claus Brynaa, Rasmus Amandusson og Lisa har haft møde Leo Mørch og Knud Saaby, vedrørende 
den forpagtede jord. Bestyrelsen fik et referat heraf og Claus, Rasmus og Lisa finder et tidspunkt 
for at mødes og lige følge op på om der skal undersøges yderligere. 
 
Møde med Abdul: 
Claus Brynaa og Lisa har haft et møde med Abdul og Ruma, med henblik på at følge op på hvordan 
det går og på resultatet af Golfspilleren i centrum.  
 
Teebox, herunder placering og forløb: 
Planen var at Teebox skulle have være placeret bag skrænten ved hul G1 men da der kom 
indsigelse om denne placering, så gik det stærkt med at finde en ny placering. Den er nu placeret 
ved indgangen til p-pladsen ved ladebygningen. Der har været afholdt en weekend med 
introduktion til Teeboxen og der vil igen den 13 og 14 november igen blive muligt at blive 
præsenteret herfor.  
 
3. Økonomi, budget og medlemstal  
Budgetopfølgning oktober 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 julefrokost med personalet den 17. december kl. 12.00. 
Der er sendt dagsorden ud til stormødet den 7. december, med alle formænd for udvalg og 
interne klubber. 
4. Information fra udvalgene v/udvalgsformanden. 
 
Hus-og byggeudvalget v/Søren Bols:  
Intet. 
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Sponsorudvalget v/Lene Christoffersen  
Der skal findes en dato på hvornår vi kan få underskrevet den 3-årige kontraktmed Sparekassen 
Kronjylland. 
 
Regel- og handicap v/Kim Johansen 
Intet. 
 
Turneringsudvalget v/Rasmus Amandusson. 
Intet. 
 
Baneudvalget v/Christian Skou Nielsen 
Har været taget op under punkt 2. 
 
Hvervningsudvalg v/Søren Bols 
Intet nyt. 
 
5. Eventuelt. 
Der har været møde i GNG hvor der deltog 23 klubber.  Ørnehøj Golfklub har formandskabet det 
næste år og Hjørring Golfklub har næstformandskabet. 
På mødet blev det igen besluttet at fastholde 50 % greenfee ordningen. Aalborg Golfklub havde et 
forslag om ønske om fremadrettet (2023) at sænke rabatten til 40 % - 2025 til 33 %. Forslaget fik en meget 
blandet modtagelse, Aalborg Golfklub kan tage forslaget op igen til næste årsmøde.   
Der var ønske om mere statistik om medlemmer fra andre klubber, der spiller i medlemsklubberne. 
Ørnehøj tager kontakt til Golfbox om at kunne trække data på egne medlemmer, der spiller andre baner. 
Ørnehøj tager teten i forhold til statistik.  
 
Claus Brynaa og Lisa deltog i DGU´s regionalmøde i Morsø Golfklub.  
  

 
6. Næste møde. 
Stormøde den 7. december kl. 18.30. 
Næste bestyrelsesmøde er 13. december kl. 17.00 – 18.30 med efterfølgende julefrokost. 
 
 
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. 

 
Større dræn i S9 og G7 ved green 

 
de næste måneder 

 
 
Erindringsliste: 
 
Punkt 

 
Opgave 

 
Ansvarlig 

 
1. 

 
Starterhus/pladsen 

 
Lene Christoffersen/Kim 
Johansen 

 
2. 

 
Momskompensation 

 
Lene Christoffersen 

 


