
                                                                                                                                                                                                         

  

______________________________________________________________________________________________ 

Ørnehøj Golfklub * Gammel Lundegårde 70 * DK-9260 Gistrup* Tlf.(+45) 98 31 43 44 * SE.nr. 17498681 * 

Golfklubben@mail.dk * www.ornehojgolfklub.dk 

                                                                                                                                                                                                                          

Bank og hovedsponsor 

REFERAT 
af bestyrelsesmødet 

i 
ØRNEHØJ GOLFKLUB 

Mandag den 9. maj 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. april 2022 blev godkendt.  
 
2. Punkter: 
 
Banen: 
Baneudvalgets udviklingsplan er nu færdig. Christian har færdiggjort det skift der skal uddybe 
udviklingsplanen der er på henholdsvis, Sparekassen Kronjylland, Gistrup og Lundegårde sløjferne.  
Bestyrelsen gennemgår det skriftlige materiale og kommer med kommentarer hertil, hvorefter det 
bliver sat på hjemmesiden. 
Der var baneudvalgsmøde i mandags og greenkeeperne kunne oplyse at banen er meget tør og 
først nu bliver teesteder og greens vandet optimalt. Greens var først sidste weekenden kommet 
vækst i, de er fortsat ujævne og bliver klippet og tromlet. Væksten på teestederne og fairway er 
stadig sporadisk. Forgreens er forsøgt udvidet med et større areal. Greens bliver topdresset og i 
næste uge bliver de eftersået. Bunkers er ved at blive efterfyldt med sand. 
Teestederne på hul 3 ved tee 53 er blevet udjævnet, det samme gælder for hul 19 ved tee 55. 
Bakken på driving range og højre side af hul 2 her er risene blev fjernet. 
Bunkeren på driving range her er der nu kommet sand i det nye stykke så bunkeren er udvidet 
med 50%. 
Med hensyn til bænke så er opretningen af de værste bænke påbegyndt. 
På arbejdsdagen hvor der på forgreens blev fjernet bellis, her er græsset flere steder kommet fint. 
Slibemaskinen kører ikke optimalt, hvilket bl.a. gør at den ene fairway klipper ikke kører. 
Mekanikeren Jørn kommer ind i denne uge. 
Det blev aftalt at bunkeren bag hul 9 bliver fyldt op, så man visuelt kan danne sig et overblik over 
hvordan bunkers kan blive. 
Der er lave en dropzone på hul 11 på højre side ved green. 
I stedet for at topdresse fairway med sand er det i stedet besluttet at der indkøbes græsfrø til 
eftersåning af fairway, dette vil ske i uge 20 og igen i efteråret. 
Der mangler stadig svar på om vi må øge vandforbruget på banen med 5.000 m3. Der rykkes igen 
Aalborg kommune om svar. 
Nicolai, elev skal lave et projekt med at lægge 5 m2 fliser, så det vil ske oppe på det gamle teested 
på hul 3. 
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Greenkeeperne har lavet en prioriteringsliste som fremgår på baneudvalgslisten, nederst i 
referatet. 
 
Teebox: 
Som det er nu er der solgt 47 årskort i Teeboxen. 
 
Diverse 
Der skal lige laves et opslag på hjemmesiden, idet der på grund af færdiggørelse af cykelstien, så er 
der blevet lukket for kørsel mellem Gistrup og Nøvling. 
 
3. Økonomi, budget og medlemstal  
Budgetopfølgningen for april 2022 blev gennemgået, der er fortsat en del forskydninger, men det 
foreløbige resultat ser fint ud. 
Der er 1.600 medlemmer. 
 
Nyt fra sekretariatet. 
Der blev samlet 19.000 bolde da dykkerne fra Out of Bounds var i klubben. Det indbringer kr. 
9.500, - til klubben. 
Sydthy Golfklub er nu kommet med i GNG om ½ greenfee. Der er nu 26 nordjyske klubber i 
ordningen. 
 
4. Information fra udvalgene v/udvalgsformanden. 
 
Hus-og byggeudvalget v/Søren Bols:  
Der er nu opsat akustikplader til indgangspartiet i venstre og højreside, samt de tre felter der er i 
restauranten, samt der hvor pokalskabet har stået  
Med hensyn til udvidelsen af flisebelægning ved terrassen ved hul 9 er der stadig gang i at få 
indhentet nye tilbud. 
 
Sponsorudvalget v/Søren Kuch Svenningsen  
Der har været møde med Lene Christoffersen, og der er møde tirsdag i denne uge med 
sponsorudvalget. 
 
Regel- og handicap v/Kim Johansen 
Udvalget har haft møde i marts. Det er besluttet at der er oplæg på fairway indtil den 1. juni. 
Klubdommeren Jesper Nielsen har aftalt med dameklubben at undervise i regler den 11. maj.  
Udvalget har den 10. maj undervisning af alle nybegynderne. Der er lavet regel til dropzonen på 
hul 11. Der har været en banegennemgang, og her skal de røde tegnestifter ved hul 15/17 og 22 
udskiftes. Jesper Nielsen har en regelaften den 7. juni for klubbens medlemmer, tilmelding på 
Golfbox. 
Der er foretaget en årsregulering, men der er ikke sket regulering, idet der ikke er nogen der er 
skal op eller nedreguleres. 
 
Turneringsudvalget v/Rasmus Amandusson. 
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Næste turnering er Sct. Hans turneringen. Der har i weekenden været Danmarksturneringen, hvor 
der deltog 7 hold. 
Næste klubturnering som spilles den 10. juli er en vinturnering. Der skal annonceres bedre for 
Order of Merit, at ud af de 3 af de 4 klubturneringer vil der blive fundet en vinder. 
 
Baneudvalget v/Christian Skou Nielsen 
Har været taget op under punkt 2. 
 
Fastholdelse v/Søren Bols og Mette Ruge 
Desværre var der ud af de 107 indbudte til et informationsmøde kun tilmeldt under 25, hvorfor 
det blev aflyst. Der er gang i at blive udarbejdet en informationsfolder omkring klubben og klub i 
klubberne m.v. 
 
5. Eventuelt. 
Med hensyn til Golfspilleren i Centrum blev det besluttet, at alle klubbens medlemmer skal have 
spørgeskemaet ud til besvarelse 1. august, og ikke som DGU har skrevet den 31. august. 
Der skal lige trækkes data ud over de vurderinger som greenfee spillere, har givet på det 
spørgeskema de har modtaget efter at have spillet banen. 
 
6. Næste møde. 
Bestyrelsesmøde den 13. juni, hvor der startes kl. 16.00 med 9-hullers match. 
 
 
Som referent 
 
Lisa Bergmos 
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Bilag:  
Baneudvalgsliste 
 
Prioritering 

 
Opgave 

 
Forventes færdigt 

1. Færdiggørelse af kanter tee 53 
hul 3 og tee 55 hul 19 
 
Lukning af bunker hul 19 
 
Visuel omlægning af bagerst 
vestre greenbunker hul 9 
 

 
Færdig forår/sommer 

2. 
 
 

Færdiggørelse af stier inkl. 25-26 
og 26-27 
 
Nye dræn foran green 9 og 16 
 
Lukning greenbunker 11 
 
Lukning af 4 bunker venstre side 
hul 13 og læbælte i fairway 
 

Færdig sommer/vinter 

 
3. 

Opretning af bænkene. 
 
Forbedringer/ forskønnelse på 
hul 1, 10, 19. Særligt hul 10 
mangler.  
 
Det er målsætning for os at nå 
disse projekter, med forbehold 
for vind og vejr. 
 
Hul 12 er taget som et projekt for 
sig selv.  
 

Løbende gennem sæsonen 

 
 
 


