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REFERAT 
af bestyrelsesmødet 

i 
ØRNEHØJ GOLFKLUB 

Mandag den 14. februar 2022 kl. 17.15. 
 
Tilstede ved bestyrelsesmødet var: Claus Brynaa, Christian Skou Nielsen, Søren Bols, Mette Ruge, 
Lene Christoffersen, Kim Johansen, Rasmus Amandusson, Per Nielsen og Lisa Bergmos.  
 
1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 
Referatet fra bestyrelsesmøde den 10. januar 2022 blev godkendt.  
 
2. Punkter: 
 
Banen: 
Thomas Jepsen fra DGU har kommet med et oplæg og en skitse til hvordan ændringerne kan være 
på hul 11, 12 og 13. Der er ingen priser på. Med hensyn til hul 12 så har Forsvaret været ude, idet 
der går en olieledning gennem hul 12. Umiddelbart er meldingen at der ikke vil være noget i vejen 
for at der graves en meter ned i greenen. Inden arbejdet sættes i gang, skal der være en endelig 
godkendelse fra Forsvaret og fra Aalborg Kommune. Der skal laves en udviklingsplan over banen. 
Baneudvalget mødes enten den 5 eller 6 marts for at tage hul på at få lavet planen. Der tages 
udgangspunkt i den nuværende udviklingsplan som findes på hjemmesiden. Meningen er at der 
overordnet laves en plan over hvordan banen tænkes holdes i det daglige, klippe højder der sigtes 
efter, fairway bredder, rough bredde, bunkers m.v. Thomas Jepsen har noteret at der er 88 
bunkers og efter hans mening kan man nøjes med 60, enten ved at fjerne nogle eller slå dem 
sammen. 
Udviklingsplanen vil tidsmæssigt være over 5 til 10 år, hvor man hele tiden fjerner det der er 
udbedret og tilføjer nye ting. 
Hullerne 1, 10 og 19 som er indgangshuller, skal forskønnes ligesom hullerne 9 og 18. 
Klubbens arbejdsdag er sat til den 2. april. 
Den 9. marts laver eliten en miniarbejdsdag på driving range. 
Greenkeeperne vil alt efter om vejret tillader det, snart topdresse og singleklippe greens. I denne 
uge vil roughen blive klippet. 
 
Generalforsamling 
 
Bestyrelsen foreslår vedtægtsændring af:  
Medlemmer, der har betalt indskud iht. tidligere gældende betingelser, kan ved udmeldelse få 
dette beløb tilbagebetalt når klubben har 1.400 medlemmer. Bestyrelsen fastsætter de nærmere 
regler herfor. 
Begrundelse, alle der har været med fra klubbens start eller det første år har fået det indbetalte 
indskuddet tilbage, øvrige medlemmer har betalt indmeldelsesgebyr som ikke tilbagebetales. 
Punktet skal fjernes fra vedtægterne. 
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Forslag fra medlem Kim Bonderup:  
Forslag til genera forsamling skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. februar.  
Ændres til at forslag til generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde, senest 14 dage før 
generalforsamlingen.  
Det giver ingen mening at forslag skal stilles før indkaldelsen til generalforsamlingen er sendt ud.  
 
I vedtægterne står der: 
Forslag fra medlemmerne skal for at kunne behandles på en ordinær generalforsamling være 
indgivet skriftligt til bestyrelsen senest den 1. februar. Forslag fra medlemmerne og fra bestyrelsen 
skal omtales i indkaldelsen til generalforsamlingen. 
 
På valg til bestyrelsen er: Claus Brynaa, Rasmus Amandusson og Lene Christoffersen. Claus og 
Rasmus er villig til genvalg, Lene ønsker ikke genvalg. Mette Ruge som er suppleant er villig til 
genvalg som suppleant. 
 
Bestyrelsesseminar 
Bestyrelsen havde et formiddagsmøde den 6 februar 2022, hvor bl.a. planer med banen, 
klublokalerne, området omkring og visionsplanen mv. blev drøftet. 
 
Golfens dag den 24. april 2022 
Bestyrelsen besluttede ikke at deltage i golfens dag den 24. april, idet der allerede nu er 4 hold 
nybegyndere der skal starte op i slutningen/starten af marts/april. Klubben er fuldtegnet af 
medlemmer. Der vil dog blive arrangeret en Vennematch hvor klubbens medlemmer kan tage en 
ven med som ikke har spillet golf før. 
 
Notet fra de ”vilde kaniner” 
Der er kommet en henvendelse fra en gruppe, der hedder de vilde kaniner. Gruppen vil gerne 
være en klub i klubben og have spilletider om lørdagen. Bestyrelsen besluttede at der som 
tidligere besluttet ikke skal være flere klubber i klubben.  De vilde kaniner er naturligvis velkomne 
til at booke tider om lørdagen, men vil ikke få tider blokeret. 
 
Diverse 
DGU har rettet henvendelse til Claus Brynaa omkring hvervning af medlemmer. Tilbagemeldingen 
til DGU er at vi på nuværende tidspunkt ikke gør noget for at hverve medlemmer idet vi er i den 
heldige situation, at klubben ikke mangler medlemmer. 
Eliten havde ønsket at træningen skulle flyttes til lørdag formiddag i stedet for tidligere om 
torsdagen. Baggrunden hertil er et ønske om at skabe større sammenhold. Der vil så blive lavet 
fællestræning for hele truppen. Da eliteafdelingen har ca. 30 spillere, så selvom at alle ikke møder 
op, vil det betyde, at driving range er lukket for øvrige medlemmer.  Bestyrelsen besluttede derfor 
at hvis træningen skulle være lørdag, så af hensyn tagen til øvrige medlemmer, at så kunne få 
eliten få driving rangen fra kl. 15.00 til 17.00, alternativt at fastholde torsdag som træningsdag. 
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3. Økonomi, budget og medlemstal  
Med hensyn til regnskabet for 2021, blev det underskrevet af bestyrelsen. Regnskabet viser et 
overskud på 522.478, -. Der vil så blive hensat kr. 300.000, - til køb af den forpagtede jord. 
Regnskabet er sendt til revisor til gennemgang/kontrol. 
Budgetopfølgningen for januar 2022 blev gennemgået. 
Der er 1.600 medlemmer. 
 
Nyt fra sekretariatet. 
Dejbjerg Golfklub har opsagt ½ greenfee med klubben. Begrundelsen herfor er at der ca. har være 
25 i 2020 og 2021 herfra der har spillet på banen. De fleste dog når der har været ugen hvor 
greenfee var kr. 50,-. 
Der skal nu være gang i at få skiltene rettet til 1 – 27 som besluttet på generalforsamlingen. 
Team baneservice skal igen sættes i gang til sæsonstart. Per Nielsen og Lisa sætter sig sammen og 
laver en plan herfor. 
 
4. Information fra udvalgene v/udvalgsformanden. 
 
Hus-og byggeudvalget v/Søren Bols:  
Som aftalt på bestyrelsesseminar er der ved at blive indhentet priser på fliser om bag klubhuset. 
Der er kommet et tilbud på udskiftning af dørpartiet til klubhuset. Bestyrelsen besluttede at vente 
med en udskiftning, men i første omgang få indgangspartiet malet. 
Der mangler priser på maling/udskiftning af taget. 
Pokalskabet fjernes fra klubhuset. De pokaler der tilhører klub i klubben vil få besked på at de selv 
skal opbevare dem. Skabet i gangen som bruges af Ørneholdet fjernes, og de skal fremover have 
et skab i rummet ved greenfee området. 
Området i klubhuset skal males. 
Rummet mellem de to klublokaler, her vil der blive opbevaret 50 stole, samt kaninklubbens 4 bags 
og vogne. Der skal film på vinduerne i rummet, så man ikke kan se ind udefra. 
 
Sponsorudvalget v/Lene Christoffersen  
Udvalget har haft møde den 13. januar. Aftalen med Kronjylland er underskrevet. Der er kommet 
to nye sponsorer til nemlig Torvets smykker og ure samt Aalborg Skilte. 
Lene har haft møde med Nicolas som kom med en del nye ideer til udvalget. Det har medført at 
det nu forsøges at opsøge et par nye emner, så de kan blive klar over, hvor meget værdi de kan få 
for deres sponsorat. 
Der bliver arrangeret to træningspas for sponsorerne i 2022 samt to matcher, henholdsvis en 9-
huls match og en 18 huls match. Der kunne også i efteråret blive arrangeret en banevandring og 
eventuelt kombineret med en orientering om de forskellige fuglearter der findes på banen. 
Arrangementet med Jan Larsen, har desværre ikke stor tilslutning, dette skyldes i særdeleshed at 
det er lagt i uge 8. Hvis der ikke kommer flere tilmeldinger, så vil det blive flyttet til senere på året.  
Orientering om momskompensation, tidsplan herfor er lagt på hjemmesiden under nyheder. 
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Regel- og handicap v/Kim Johansen 
Der er uklarhed om der bliver en årsregulering fra DGU.  
Med hensyn til de nyplantede træer så står der på scorekortene at der er frit drop herfra. 
På Facebook og hjemmesiden vil der blive lavet et opslag, lige for at pointere reglerne. 
Udvalget vil tage et møde bl.a. for at se på datoer for regelundervisning af nybegyndere. 
 
Turneringsudvalget v/Rasmus Amandusson. 
Der indkaldes til et møde i udvalget inden generalforsamlingen, med repræsentanter fra klub i 
klubben. Der er sat 6 klubmatcher op i kalenderen. 
Tilmeldingen til Regionsgolf slutter den 28. februar. 
Der har været forslag om en ægtefællematch og order of merit, dette vil blive behandlet i 
udvalget. 
Eliten har ønsket en hulspils klubmesterskab, hvilket de gerne må arrangere, men det vil ikke blive 
sat tider til det i weekenden. 
 
Baneudvalget v/Christian Skou Nielsen 
Har været taget op under punkt 2. 
 
Hvervningsudvalg v/Søren Bols 
Punktet vil fremover hedde fastholdelse, idet der ikke på nuværende tidspunkt er brug for at 
hverve nye medlemmer. 
Der skal indkaldes til et informationsmøde med nye medlemmer inden opstart af sæsonen. Søren 
Bols, Mette Ruge og Lisa finder datoer. 
 
5. Eventuelt. 
Intet 
 
6. Næste møde. 
Næste bestyrelsesmøde er 14. marts kl. 17.15. 
Generalforsamling tirsdag den 29. marts 2022. 
 
 
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 

 


