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REFERAT 
af bestyrelsesmødet 

i 
ØRNEHØJ GOLFKLUB 

Mandag den 13. december  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 8. november 2021 blev godkendt.  
 
2. Punkter: 
 
Budgetopfølgning: 
Budgetopfølgning for november 2021 blev gennemgået. Der er ikke mange bemærkninger hertil, 
der er kommet flere medlemmer, hvorved at indtægterne stadig er en del bedre end budgetteret. 
Der er en lille stigning på udgiftssiden. 
 
Budget for 2022: 
Udkastet til budgettet for 2022 blev gennemgået og blev vedtaget af bestyrelsen. 
 
Banen: 
Baneudvalget havde for 14 dage siden et ekstra møde i udvalget hvor dagsorden kun handlede 
om, hvad vil medlemmerne får mest ud af.  
På mødet blev der vendt og drejet de punkter som Claus, Lisa og jeg havde udtænkt og de mange 
andre ting der gennem tiden er blevet vendt. Med et enigt udvalg er det på hul 12 som giver mest 
mening. Større og mere jævne teesteder, nyt stiforløb op til greenen, hæve jorden foran bakken 
således det er muligt at se pinden nede fra, ændre greenen således den bliver lidt større og 
mindre fald, altså en total omlægning af greenen, samt græsset rundt om greenen. Hjælp udefra 
til stien og til opbygning af greenen. De andre ting laver greenkeeperne. Det gode ved at vælge hul 
12 er bl.a. vi har en rigtig god vintergreen, der vil kunne gøre anlægsarbejdet en del nemmere.  
Et andet punkt var at flytte greenkeepernes bokse væk fra p-pladsen og ved hul 16. Dette er ikke 
nr. 2 på listen men et punkt vi bør gøre idet lastbilerne er blevet meget større end da de blev lavet, 
samt vi ville kunne skabe flere p-pladser idet lastbilerne ikke skal rundt om hallen og herved lukket 
hullet.  
Christian har taget kontakt til Thomas Jepsen fra DGU, idet for at få en udefra til at komme med 
besyv omkring redesign, fjerne, samle flere små til en større bunker. Vi har en ældre visionsplan 
som måske ikke helt er der hvor vi vil hen i dag. 
Hvordan får vi vores bunker til at blive en større positiv oplevelse for medlemmerne. I målinger får 
de kritik og om det er sandet, deres udseende kan ikke aflæses, men de er ikke kønne og vi har 
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mange på banen. Derudover har vi hul 11, 12 og 13 som vi godt kunne tænke os at få en vurdering 
på. 
Thomas Jepsen skulle have været her i klubben den 16. december men pga. af corona, bliver det 
først den 25. januar 2022.  
De forslag der var fra udvalget til indkøb af nye bænke til banen, blev ikke godkendt. 
 
Golfringen Nordjylland: 
Claus og Lisa har været til møde i Brønderslev omkring hvordan det er gået i 2021 samt om 
fortsættelse i 2022. Alle repræsentanterne for de respektive klubber var glade for samarbejdet og 
at det forsætter i 2022. 
 
 
Forpagtning af lejet jord: 
Claus Brynaa, Rasmus Amandusson og Lisa mødes i det nye år og gennemgår den korrespondance 
der har været siden kontrakten blev indgået 
 
Stole i restauranten: 
Bestyrelsen besluttede efter indstilling fra stoleudvalget at indkøbe 100 nye stole til restauranten. 
 
 
3. Eventuelt. 
Kim Johansen har fået forslag til overdækning ved starterhuset fra Sanning Hansen. Materialet 
blev overgivet til hus-og byg, som vil se på det i det nye år. 
 
4. Næste møde. 
Næste bestyrelsesmøde er 10.januar kl. 17.15. 
Dagsmøde den 6. februar 2022 kl. 8.30 
 
 
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 

 


