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REFERAT 
af bestyrelsesmødet 

i 
ØRNEHØJ GOLFKLUB 

Mandag den 8. august 2022 kl. 17.15. 
 
Tilstede ved bestyrelsesmødet var: Claus Brynaa, Christian Skou Nielsen, Søren Bols, Rasmus 
Amandusson, Kim Johansen, Mette Rug og Lisa Bergmos. Afbud: Per Nielsen og Søren Kuch 
Svenningsen. 
 
1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 
Referatet fra bestyrelsesmøde den 13. juni 2022 blev godkendt.  
 
2. Punkter: 
 
Banen: 
Står rigtigt flot i øjeblikket. Der er meget tørt på fairways men fine og tætte greens. 
Fairway på hul 14 er ved at komme sig efter der har været meget tørt, der er kommet spirer i de 
tørre pletter på fairway.  Bunkeren på venstre side på hul 19 er blevet lukket. Bunkeren bag hul 9 
her er bunden blevet hævet. 
Det frivillige team på driving range er i gang med at reparere hegnet i venstre side. Der indhentes 
pris på, ved Moosdorf, hvad det vil koste at få nyt hegn i venstre side og oppe på bakken. 
Der indhentes priser på ny teestedklipper og traktor som kan være aktuelt til næste år. Det er 
besluttet at indkøbe en graveaggregat atv, som bl.a. kan bruges til de resterende stier bl.a. ved hul 
25 til 26. 
Arbejdet med hul 12 her påbegynder greenkeeperne forarbejdet til at entreprenøren kommer i 
uge 37. Med hensyn til hul 11 og 13 så påbegyndes det senere. 
Ved venstre side af hul 4 ved greenen og bag hul 6 bliver der klippet rough.  
Med hensyn til søen og bevoksningen omkring søen, så vil det blive klippet ned når greenkeeperne 
ind imellem får tid. 
 
Tilbud på terrasse: 
Der er kommet to tilbud på at få flisebelagt og udvidet terrassen bag klubhuset. Der er valgt at arbejdet skal 

udføres af firmaet Thorhauge. Arbejdet påbegyndes efter klubmesterskabet. 

Teebox: 
Desværre så har Teebox ønsket at sælge boxen til de 12 klubber som har anskaffet sig boxen. 
Umiddelbart så er bestyrelsen ikke interesseret i at købe den til fremsendte pris. Kontrakten kan 
først ophæves fra Teeboxs side 31. december 2023, hvilket også er meddelt Teebox. Bestyrelsen 
afventer det videre forløb. 
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Diverse: 
Ørnehøj Golfklub er udtaget til kontrol vedrørende momskompensation af Skattestyrelsen. Det ser 
ud til, at det beløb der kommer til udbetaling for det der er indberettet i 2021, først bliver udbetalt 
i november 2022.  
 
I weekenden spilles den sidste runde i Danmarksturnering. 
 
3. Økonomi, budget og medlemstal  
Budgetopfølgningen for juli 2022 blev gennemgået, der er fortsat en del forskydninger, men det 
foreløbige resultat ser fint ud. 
Der er fortsat 1.600 medlemmer. Der er venteliste til 2023, dels til etablerede spiller og dels til 
nybegyndere. 
 
Nyt fra sekretariatet. 
Der er den 12. august Company dag for Lions Club og den 19. august for Beierholm. 
Open by Night er onsdag den 17. august fra kl. 18.00 – 20.30. 
Uge 33 spilles der tættes flaget hele ugen på hul 24 i forbindelsen med Road to Made in 
Himmerland. 
Der er frivillig/udvalgsmatch den 11. september. 
Det blev besluttet, at de der ikke får bekræftet tiderne, vil få en påmindelse om vigtigheden heraf. 
Baggrunden herfor er, at det er vigtigt at hvis man ikke bruger tiden, så at få den slettet så andre 
kan få fornøjelsen heraf. 
 
4. Information fra udvalgene v/udvalgsformanden. 
 
Hus-og byggeudvalget v/Søren Bols:  
Væggen ved porten ind til greenkeeperne er nu repareret og malet, ligesom sålbænken ved 
dørene ind til klubhuset er blevet pudset. Der indhentes priser på maling på tagene. Hegnet bag 
greenfeeområdet er blevet algebehandlet og skal males. 
 
Sponsorudvalget v/Søren Kuch Svenningsen  
Der er kommet en ny sponsor siden sidst Solhøj Hundehotel. Der forsøges og der er kommet en 
kontakt et bilfirma. Der er træning med sponsorerne den 23. august og en 9-hulsmatch den 6. 
september.  
 
Regel- og handicap v/Kim Johansen 
Udvalget vil i efteråret gennemgå alle undervisningsaktiviteter i klubben der relaterer sig til regler 
og etikette. De berørte vil blive kontaktet for en drøftelse og så vi sammen får optimeret 
oplæringen af klubbens medlemmer. 
 
Turneringsudvalget v/Rasmus Amandusson. 
Dameklubben står for næste klubmatch som er den 21. august med gunstart kl. 9.00. 
Der er klubmesterskaber i weekenden den 27 og 28 august. I år vil det blive forsøgt med at lave 
online scoreindtastning og få tv-visning.  
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Tommy Bitsch mærker op hvis der skal være lejeforbedringer. 
 
Baneudvalget v/Christian Skou Nielsen 
Har været taget op under punkt 2. 
 
 
Fastholdelse v/Søren Bols og Mette Ruge 
 Intet. 
 
5. Eventuelt. 
Intet 
 
6. Næste møde. 
Bestyrelsesmøde den 12. september kl. 17.15. 
 
 
Som referent 
 
Lisa Bergmos 
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Bilag:  
Baneudvalgsliste 
 
Prioritering 

 
Opgave 

 
Forventes færdigt 

1. 
 
 

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 

 
2. 

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 

 
 
 


