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REFERAT 
af bestyrelsesmødet 

i 
ØRNEHØJ GOLFKLUB 

Mandag den 13. juni 2022 kl. 17.15. 
 
Tilstede ved bestyrelsesmødet var: Claus Brynaa, Christian Skou Nielsen, Søren Bols, Rasmus 
Amandusson, Per Nielsen, Kim Johansen, Søren Kuch Svenningsen og Lisa Bergmos. Afbud: Mette 
Ruge. 
 
1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 
Referatet fra bestyrelsesmøde den 9.maj 2022 blev godkendt.  
 
2. Punkter: 
 
Banen: 
Fairway er eftersået og har fået afspænding og gødet.  
Greens er eftersået, der er desværre kommet lidt tørkepletter på Lundegårde på grund af 
vindretningen. Det er dog allerede nu i bedring. 
Der er brugt 4.900 m3 på nuværende tidspunkt, men mængden af vandforbruget på greens og 
teesteder sættes nu op. 
Der er fortsat god vækst i semiroughen og i roughen. 
Alt materialet omkring hullerne er nu klar til at blive sat på hjemmesiden. Christian har haft Tech 
college til få lavet en planche, men det er desværre ikke lykkes, idet de ikke har kunnet åbne det 
program som Lars Bonde har anvendt. Christian tager lige kontakt til en anden, for at høre om hun 
måske kan, ellers vil materialet som det er blive lagt på hjemmesiden. 
Den nye Roughklipper er forsinket og bliver nok først leveret i juli. Hvis der skal købes nye 
maskiner i 2023 skal det gerne besluttet i efteråret for at de kan blive leveret i foråret 2023. Her er 
det ønske om at få en ny teestedklipper og evt. en traktor. Frantz indhenter priser 
På prioriteringslisten kan punktet med:  færdiggørelse af kanter tee 53 hul 3 og tee 55 hul 19, 
fjernes her mangler kun at græsset gror. De resterende punkter bliver stående.  
Med hensyn til bunkers så har Frantz materiale med hvor der i bunden skal bruges en 
gummibelægning som måske kunne bruges. Pris på at få lavet en prøve vil med arbejdsløn, 
materialer være kr. 180,- pr. m2 og bunkeren er ca. 70 m2. Breinholtgård golfklub har fået lavet 
bunkersbund på denne måde. Det vil kunne gøres billigere hvis greenkeeperne kommer på et 
epoxykursus og selv laver bunden. Med hensyn til træningsområdet så skal området omkring 
bunkeren på driving range klippes og vedligeholdes. 
Der skal arbejdes på at få lavet en miniarbejdsdag inden udgangen af måneden, her skal bl.a. 
hegnet på driving range repareres.  
Der skal sættes en klokke op på hul 4. 
Bestyrelsen besluttede at der fremover skal være fuld bredde på teestederne. 
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Norlys ladestandere: 
Der er kommet en kontrakt til underskrivelse vedrørende de 3 ladestandere der skal sættes op. Rasmus 

gennemgår lige kontrakten inden den underskrives. 

Diverse 
Sparekassen Kronjylland har set på klubbens lån i Nykredit og har vendt tilbage med at det ikke 
kan betale sig at omprioritere. 
Elitesport Aalborg hvor Claus er tilmeldt vil måske i stedet blive repræsenteret ved Søren 
Svenningsen. 
 
3. Økonomi, budget og medlemstal  
Budgetopfølgningen for maj 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 har været D-tour i lørdags med 100 juniorer, som forløb helt efter planen. 
BDO har igen i år afviklet deres company dag og har reserveret dagen igen til næste år. 
Der spilles Danmarksturneringen her i klubben i weekenden. 
Aalborg Kommune er vært for Idrætsmødet som afviklet den 23 til den 26 juni. Her har vi en stand 
hvor Sebber kloster gk, Frederikshavn gk og Dronninglund gk, her skal der så lige findes nogle 
frivillige til at stå derude. 
 
4. Information fra udvalgene v/udvalgsformanden. 
 
Hus-og byggeudvalget v/Søren Bols:  
Med hensyn til udvidelsen af flisebelægning ved terrassen ved hul 9 er der stadig gang i at få 
indhentet nye tilbud. 
Der er indhentet priser på at få et nyt indgangsparti hvor døren åbnes automatisk. Beslutningen 
om udskiftningen er sat hen til næste bestyrelsesmøde. 
Rundbuen ved vaskepladsen repareres og males. 
 
Sponsorudvalget v/Søren Kuch Svenningsen  
Der har været en træningspas og spil på 18 huller med sponsorerne. Til efteråret vil der igen være 
en træningspas og en 9-huls match. Der var ikke stor tilslutning, men de der deltog var meget 
tilfredse. Efter arrangementerne sluttes der af med lidt mad og drikke i restauranten. 
Der er fokus på at skaffe nye sponsorer.  
 
Regel- og handicap v/Kim Johansen 
Udvalget havde den 10. maj undervisning af alle nybegynderne, der deltog ca. 40 nye. Der er 
ligeledes afholdt en regelundervisning for klubbens medlemmer hvor Jesper Nielsen og Kim 
underviste, her deltog der ca. 50 medlemmer. 
Der planlægges flere aftner for klubbens medlemmer hvor der max. kan være 60 tilmeldte. 
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Turneringsudvalget v/Rasmus Amandusson. 
Næste turnering er Sct. Hans turneringen, her kan der deltage 60 spillere og det tal er allerede 
opnået. Der mangler en båltaler, så der forsøges at finde en der vil holde en tale. 
Turneringen den 10 juli er en vinturnering. 
 
 
Baneudvalget v/Christian Skou Nielsen 
Har været taget op under punkt 2. 
 
Fastholdelse v/Søren Bols og Mette Ruge 
 Der er gang i at blive udarbejdet en informationsfolder omkring klubben og klub i klubberne m.v., 
som alle nye i klubben får udleveret. 
 
5. Eventuelt. 
Intet 
 
6. Næste møde. 
Bestyrelsesmøde den 8. august kl. 17.15. 
 
 
Som referent 
 
Lisa Bergmos 
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Bilag:  
Baneudvalgsliste 
 
Prioritering 

 
Opgave 

 
Forventes færdigt 

1. 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 

 
 
 


