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REFERAT 
af bestyrelsesmødet 

i 
ØRNEHØJ GOLFKLUB 

Mandag den 10. januar 2022 kl. 17.15. 
 
Tilstede ved bestyrelsesmødet var: Claus Brynaa, Christian Skou Nielsen, Søren Bols, Mette Ruge, 
Lene Christoffersen, Kim Johansen og Lisa Bergmos. Afbud: Rasmus Amandusson og Per Nielsen. 
 
 
1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 
Referatet fra bestyrelsesmøde den 13. december 2021 blev godkendt.  
 
2. Punkter: 
 
Banen: 
Baneudvalget har næste møde den 17. januar og den 25. januar kommer Thomas Jepsen fra DGU. 
Greenkeeperne, Frantz, Finn og René har afviklet ferie og afspadsering, de er nu startet op og er i 
gang med oprydning på banen. 
Vedrørende driving range så er der kommet en pris på en ny boldopsamlerrobot. Den første 
boldopsamler som nu er 7 år og har været i stykker i 2021, vil koste ca. kr. 30.000, - at få repareret. 
Vi har ved indkøb af den nye robot så to opsamler, som når de kører optimalt, vil kunne indsamle 
hver især 9.000 bolde om dagen. I tilbuddet om at få den nye opsamler er der en god byttepris på 
den opsamler som er i stykker.  Det undersøges nu om den nye boldopsamler kan leases ind så 
den får samme udløbstid som de øvrige robotter. 
Der er bestilt en ny roughklipper og en lille gater, begge maskiner leases.  
I forbindelse med mulig omlægning af greenen på hul 12 og ønsket om at flytte stien til venstre, så 
har Christian og Frantz haft et møde med entreprenør Ivan Bastrup Jakobsen. Der blev set på 
hvordan greenen kunne opbygges med dræn, sten, vækstlag og græs. Når Thomas Jepsen fra DGU 
har været her håbes der på at der kan laves en tegning over greenen. Hvis arbejdes skal laves, vil 
det være når klubmesterskaberne i weekenden i uge 34 er overstået. Der skal søges lov ved 
Aalborg kommune vedrørende flytning af jord. Der skal også søges ved Forsvaret, idet de har en 
ledning der går igennem greenen. 
Der arbejdes på at få de sidste stier færdige i år.  
Da det er besluttet ikke at købe nye bænke, skal de eksisterende bænke rettes op. 
Der er plantet en hel del små fyrtræer, her skal regel og handicapudvalget få lavet en lokalregel, så 
træerne beskyttes. 
 
Stormøde: 
Bestyrelsen gennemgik de ønsker der var fra klub i klubberne i forbindelse med stormødet i 
december. 
Kaninklubben ingen ændring. Eliten får 5 tider søndage fra kl. 12.00. Juniorerne får banetræning 
om torsdagen på 9-hulsbanen og en 4 – 5 gange lukkes 9-huls banen lidt før, så der kan startes på 
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flere huller. Dameklubben ingen ændring. Herreklubben her er der en forsøgsordning frem til 1. 
juli at de får boldrendetiderne 14.52, 15.22 og 15.52. Seniorklubben ingen ændringer. 
 
Stoleudvalg: 
De nye 100 stole bliver leveret den 8. februar. Det blev aftalt at der skal laves en grøn farveprøve 
på væggene i restauranten, for at se hvordan det vil se ud. Der undersøges om der er nogle 
spejdere eller lignende der kunne være interesseret i at overtage de nuværende stole. 
 
Starterhus pladsen: 
Det blev besluttet at vente med en overdækning af starterhus pladsen. Bestyrelsen vil gerne have 
en sammenhæng mellem overdækningen ved restauranten og så starterhus pladsen. Det 
forventes at der i forbindelse med momskompensationen vil være muligt at få nogle penge til at 
forskønne disse områder. 
 
Sygdomsforløb: 
Der har de sidste par år været en del langtidsfravær på grund af sygdom i personalet. Bestyrelsen 
besluttede at fremover kan medarbejderne få op til 3 måneders løn, hvorefter de overgår til 
sygedagpenge. 
 
Generalforsamlingen: 
Datoen for generalforsamlingen i 2022 blev sat til tirsdag den 29. marts.  
 
Diverse: 
SGN har indkaldt de nordjyske klubber i et forsøg på, at der fremover kun skal være en forening. 
SGN´s styregruppe har ændret deres vedtægter, så alle har ½ greenfee, samtidig vil de gerne have 
regionsmesterskab og andre fælles tiltag ind under SGN. GNG har en aftale om ½ greenfee som 
blev indgået i november 2021 med 25 klubber, hvor der er 4 klubber der står uden for. Claus og 
Lisa deltager i mødet. 
 
3. Økonomi, budget og medlemstal  
Med hensyn til regnskabet for 2021, vil udkastet være færdigt til mødet den 6. februar 2022. 
Der er med årets udgang 1.573 medlemmer. 
 
Nyt fra sekretariatet. 
Intet. 
 
4. Information fra udvalgene v/udvalgsformanden. 
 
Hus-og byggeudvalget v/Søren Bols:  
Den nye port i lade bygningen er nu sat op og bliver færdig på onsdag. 
 
Sponsorudvalget v/Lene Christoffersen  
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Der er møde i udvalget på torsdag. Udvalget vil der planlægge sæsonen. Der er på nuværende 
tidspunkt arrangeret en aften for sponsorerne hvor Jan Larsen, Aalborg Håndbold skal holde et 
indlæg. Lene har fået inspiration af Nicolas G. Kristensen til en anden indgangsvinkel at se på 
sponsorerne på, dette skal nu forelægges udvalget. Der ses hele tiden på nye emner til at få nye 
sponsorer. 
 
Regel- og handicap v/Kim Johansen 
Afventer en årsregulering fra DGU. 
 
Turneringsudvalget v/Rasmus Amandusson. 
Der indkaldes til et møde i turneringsudvalget, så snart Corona igen er lidt på tilbagetog. Der skal 
indkaldes repræsentanter for de enkelte klubber i klubben. De skal bl.a. overveje race to Dubai 
rangliste og komme med input til turneringsformer. 
Der er sendt en opfordring ud til medlemmerne til at melde sig til regionsgolf på Golfbox. Her er 
det muligt at tilmelde sig i A, B og C-rækken, efter handicap, eller i Senior, Veteran eller 
Superveteran efter alder. Aldersgrænsen for regionsgolf og DGU her er det for damerne nedsat til: 
45 år som senior, 55 år som veteraner og 65 år som superveteraner. 
Tilmelding til DGU 3 div. Senior, Senior Kval og 2. division Veteran foregår ligeledes på Golfbox. 
Klubmesterskaberne afvikles den 27. og 28. august 2022. 
 
Baneudvalget v/Christian Skou Nielsen 
Har været taget op under punkt 2. 
 
Hvervningsudvalg v/Søren Bols 
Intet nyt. 
 
5. Eventuelt. 
Til dagsmødet den 6. februar skal der bl.a. være indlæg fra Christian Skou Nielsen vedrørende 
banen, Søren Bols hus- og bygge samt en gennemgang af regnskabet. 
 
6. Næste møde. 
Dagsmøde den 6. februar 2022 kl. 8.30 
Næste bestyrelsesmøde er 14. februar kl. 17.15. 
 
 
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 

 


