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REFERAT 
af bestyrelsesmødet 

i 
ØRNEHØJ GOLFKLUB 

Mandag den 11. april 2022 kl. 17.15. 
 
Tilstede ved bestyrelsesmødet var: Claus Brynaa, Christian Skou Nielsen, Søren Bols, Mette Ruge, 
Rasmus Amandusson, Per Nielsen, Kim Johansen, Søren Kuch Svenningsen og Lisa Bergmos.  
 
Claus Brynaa bød velkommen til Søren Kuch Svenningsen som nyt medlem af bestyrelsen. 
 
1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 
Referatet fra bestyrelsesmøde den 14. marts 2022 blev godkendt.  
 
2. Punkter: 
 
Opfølgning på generalforsamling: 
Referatet fra generalforsamlingen blev gennemgået med de punkter som kom fra medlemmerne. 
Der var mødt 58 medlemmer og det var en god og stille generalforsamling. Med hensyn til fristen 
for indkomne forslag fra medlemmerne besluttede bestyrelsen, at når datoen for 
generalforsamlingen blev fastsat i januar måned, så skulle der kommunikeres ud til medlemmerne 
at sidste frist for indsendelse af forslag er den 1. februar. Dette skrives på Facebook, Golfbox og 
hjemmesiden. 
Der bliver sat skilte op på den overbyggede del på driving range om at rygning ikke er tilladt. 
Der skal tages nye billeder af bestyrelsen og ansatte som skal op på væggen i greenfee området. 
Med hensyn til kommunikation så vil der fremover blive lagt flere nyheder ud på hjemmesiden, 
Facebook og Golfbox. 
 
Banen: 
Baneudvalget har ikke haft baneudvalgsmøde inden bestyrelsesmødet. Greenkeeperne har 
arbejdet på hul 27 og hul 2 samt forenden af driving range, hvor alle risene er blevet fjernet. 
På hul 14 er hybenbuskene ved teestedet 53 fjernet, grunden hertil er at hybenbuske er en invasiv 
art. 
Der er påbegyndt at skære kanter på bunkers. 
Der er lavet et Årshjul på greens, årshjulet vil blive sat på hjemmesiden. 
Fairway og forgreens er blevet klippet. 
Med hensyn til hul 12 er det nu besluttet at stien skal gå højre om. Greenkeeperne skal lave en 
beregning på hvor meget jord der skal bruges, og hvor meget der skal reguleres i niveauet, samt 
en skitse over hullet, som skal sendes til Aalborg Kommune til godkendelse. Der skal beregnes 
priser på projektet, der skal indlejes maskiner m.v., arbejdet forventes påbegyndt efter 
klubmesterskaberne hvis alt går efter planen.  
Stierne hvor der manglede afslutning, er nu blevet påfyldt med jord og tilsået. 
Der mangler stadig 4-5 læs slotsgrus for at få stierne færdige, der skal indkøbes en vejhøvl til 
færdiggørelse af hullerne, så de bliver jævne.  
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Da området ved hul 11 på højre side af greenen stadig er i dårlig stand, vil der blive lavet en 
dropzone som så kan benyttes, hvis man lander i området. 
 
Opfølgning på arbejdsdagen: 
Arbejdsdagen hvor der mødte 50 medlemmer frem var en fantastisk god dag, hvor der blev lavet 
mange gode opgaver, på og omkring banen. De fremmødte fik morgenmad og frokost og der blev 
spilles en 9-huls texas scramble match. 
 
Vennematch den 24. april (-golfens dag) 
Det er besluttet ikke at afholde Golfens dag den 24. april da klubben er fuldtegnet af medlemmer.  
Kaninklubben vil dog stadig afvikle vennematchen, hvor et medlem kan tage en med, der ikke har 
spillet golf før. 
 
Diverse 
Klubben har nu købt licens til GLFR der gør at spillerne kan downloade GLFR  App’en på mobilen og 
man har en baneguide samt scorekort på mobilen. Det er muligt at greenkeeperne og pro’en kan 
bruge den bl.a. til at se hvor banen slides mest og der kan komme bemærkninger på. Der arbejdes 
på at få det sat på hjemmesiden, hvor der også vil være mulighed for at se en virtuel baneguide. 
 
3. Økonomi, budget og medlemstal  
Budgetopfølgningen for marts 2022 blev gennemgået, der er fortsat en del forskydninger. 
Der er 1.600 medlemmer. 
 
Nyt fra sekretariatet. 
Den 20. april kommer der dykker fra Out of Bound som vil rense søerne for bolde.  
Der er bestilt 2 nye parasoller som skal være der hvor udhænget ved hul 9 er nedtaget. 
Greenkeeperne er i gang med at få en lille renovering af køkkenet. 
Der er bestilt en ny kipsteger, kander m.v. til restauranten. 
Alle greenkeeperne er nu mødt ind og efter påskeferien starter der en ny elev Nicolaj som er 17 år. 
Jørgen arbejder den næste 4 uger 4 x 4 timer om ugen, og her efter laves der en ny plan for ham. 
 
4. Information fra udvalgene v/udvalgsformanden. 
 
Hus-og byggeudvalget v/Søren Bols:  
Efter påske bliver der opsat akustikplader til indgangspartiet i venstre og højreside, samt de tre 
felter der er i restauranten, samt der hvor pokalskabet har stået. Indgangspartiet og rummet ved 
toiletterne males færdigt.   
Der er kommet to tilbud fra Gug planteskole som Søren Bols og Christian Skou Nielsen arbejder 
videre med. 
 
Sponsorudvalget v/Søren Kuch Svenningsen  
Søren har et møde med Lene Christoffersen efter påske, hvor der laves en afleveringsforretning, 
herefter der vil blive indkaldt til et sponsorudvalgsmøde. 
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Regel- og handicap v/Kim Johansen 
DGU har meddelt at årsrevisionen er på trapperne, så udvalget venter og ser hvad det indebærer. 
Med hensyn til de nye prøvemedlemmer er planen at der afvikles en regelaften for dem i 
slutningen af april først i maj. 
Kim indkalder udvalget til møde. 
 
Turneringsudvalget v/Rasmus Amandusson. 
Der har været møde i turneringsudvalget og turneringerne er delt mellem senior/herre/dame og 
eliteklubben. Første turnering har været afholdt den 10 april i et noget blæsende vejr, med 85 
spillere. Klub i klubben vender tilbage med hvilket format de ønsker anvendt i den turnering de 
står for. 
Der er lavet en order of merit, hvor man kan spille med i, reglen er at der overføres stableford 
pointene fra turneringen. De tre bedste spillede runder i turneringerne er tællende ud af de 
fire mulige. 
 
Baneudvalget v/Christian Skou Nielsen 
Har været taget op under punkt 2. 
 
Fastholdelse v/Søren Bols 
Der er indkaldt til et informationsmøde med nye medlemmer den 25. april. Der er endnu ikke 
mange tilmeldte, på nuværende tidspunkt er der kun 10 deltagere ud af 107 mulige. Håbet er at 
der bliver mindst 20 deltagere, ellers vil det være for lidt at holde møde for. Skulle det blive aflyst 
så er der ved at blive udarbejdet et informationsskriv om klubben, som så vil blive udleveret når 
der kommer nye og til de der har tilmeldt sig. 
 
5. Eventuelt. 
Her blev erindringslisterne drøftet. Med hensyn til baneudvalgslisten så skal den tages med på 
næste baneudvalg så der fremover står datoer på hvornår arbejdet forventes færdigt. 
Med hensyn til den anden erindringsliste så bliver den slettet. 
Punket med starterhus/pladsen kommer til at udgå, idet der ikke var stemning for at lave en 
overdækning på pladsen. Der vil i stedet sættes en pavillon op ved specielle lejligheder. 
Momskompensationen er en tilbagevendende opgave år efter år, som derfor også udtages. 
 
6. Næste møde. 
Bestyrelsesmøde den 9. maj 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  

 
afventer tilbagemelding fra 
udvalget 

2. 
 
 

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

afventer tilbagemelding fra 
udvalget 

 
3. 

 
Større dræn i S9 og G7 ved green 

afventer tilbagemelding fra 
udvalget 

 
 
Erindringsliste: 
 
Punkt 

 
Opgave 

 
Ansvarlig 

 
1. 

 
Starterhus/pladsen 

 
udgår/listen slettes 

 
2. 

 
Momskompensation 

 
udgår/listen slettes 

 


