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REFERAT 
af bestyrelsesmødet 

i 
ØRNEHØJ GOLFKLUB 

Mandag den 12. september 2022 kl. 17.15. 
 
Tilstede ved bestyrelsesmødet var: Claus Brynaa, Christian Skou Nielsen, Rasmus Amandusson, Per 
Nielsen, Søren Kuch Svenningsen, Kim Johansen og Lisa Bergmos. Afbud: Søren Bols og Mette 
Ruge. 
 
1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 
Referatet fra bestyrelsesmøde den 8. august 2022 blev godkendt.  
 
2. Punkter: 
 
Banen: 
Banen mangler vand, hvilket kan ses på fairway. Vi har ikke mulighed for at vande fairway på 
grund af restriktioner fra Aalborg Kommune. 
Vintergreens er blevet prikket, eftersået og gødet. Klippehøjden bliver sat op inden længe dels på 
greens og fairway. Der bruges vintergødning på greens. Fairways har fået afspænding 2 gange. 
Der bliver i stedet for at tage propper op på greens, lavet store huller, så der kommer luft til, dette 
vil først ske når vi skal til at spille på vintergreens. 
Den nye græstype på hul 14 vil blive bedre når der kommer vand. 
Hul 13 med manglende vækst på fairway, vil når resten af hullet bliver lavet blive bedre.  
Stierne vil blive lavet færdige i efteråret. 
Udviklingsplanen, med tilhørende dokumenter er sat på hjemmesiden og Golfbox, der er lavet en 
særskilt fane hertil under banen. 
Frantz har indhentet priser på en ny teestedklipper og traktor. Med hensyn til teestedklipperen er 
der lagt en forhåndsbestilling uden binding til levering i 2023. Traktoren arbejdes der videre med. 
Graveaggregat atv, er indkøbt. Robotten som klipper området omkring klubhuset er købt med 3 
års vedligeholdelse og opmagasinering om vinteren. Greenkeeperne vil teste robotten bl.a. på hul 
1 for at se, om den kan bruges til at klippe semirough og for at teste hvilke forhindringer den evt. 
vil støde på. 
Sommerprojekterne er færdige.  
Der er kommet priser på hegn fra Moorsdorf hegn. Bestyrelsen vil på deres årlige seminar i februar 
2023 tage det på dagsordenen. 
Med hensyn til hul 12 så har Aalborg Kommune meddelt at det nu er sat i høring om 
landzonetilladelse. Det betyder desværre, at vi først tidligst får svar den 28. september, hvilket gør 
at når arbejdet er færdigt med opbygningen af den nye green, så er det meget usikkert, om der 
kan nå at komme spirer i greengræsset, på grund af lave temperaturer. Greenkeeperne og 
baneudvalget indstillede til bestyrelsen at arbejdet med hul 12 udsættes til næste år efter 
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klubmesterskaberne, og man i stedet tager fat på hul 11 og hul 13. Bestyrelsen var enige heri og 
det betyder, at arbejdet med hul 11 og 13 samt de resterende stier, bliver sat i gang i stedet.  
 
Klubmesterskab 2022: 
Bestyrelsen evaluerede klubmesterskaberne som blev afholdt i den sidste weekend i august. 
Mesterskaberne blev trods en udsættelse på grund af lyn og torden på 2½ time gennemført. I år 
har det igen for nogle rækker været for få deltagere, idet der i match proportionerne er anført der 
skal være 4 deltager for at rækken bliver gennemført. Enkelte rækker fik igen i år dispensation. 
Bestyrelsen besluttede at fremover skal der være minimum 4 deltagere for at rækken bliver 
gennemført. Der skal arbejdes på at få flere til at deltage og gøre det mere attraktivt at deltage og 
for at finde et fremtidigt setup. Med hensyn til scoreindtastningen online var det en succes. 
 
Økonomi el, gas, benzin priser m.v.: 
Det kan konstateres at der er en stigning i udgifterne til benzin til maskinerne, det er man i 
baneudvalget opmærksom på. Med hensyn til elforbruget er der lavet en fastpris aftale med 
Norlys. 
 
Bestyrelsesseminar: 
Bestyrelsen besluttede at det årlige seminar skal være den 5. februar 2023, der vil senere vil blive 
lavet en dagsorden til mødet. 
 
Golfspilleren i centrum:  
Der har været udsendt spørgeskema til klubbens medlemmer i august. Der har været 722 
tilbagemeldinger svarende til 49%. 
Der har på banen været kritik af roughen og bunkers. Med hensyn til roughen så er der indkøbt en 
ny semiroughklipper, som fremad rettet skal klippe i flere niveauer. Der er flere steder på banen 
hvor man ikke må klippe roughen idet det er fredede områder(§ 3 områder). Med hensyn til 
bunkers så vil der blive arbejdet på, at nogle skal nedlægges og andre tilpasse, jfr. Udviklings-
planen. 
Der er også nævnt, at det er svært at få ledige tider, og her kan boldrendetiderne afhjælpe, idet 
der altid er 2 boldrendetider i timen. 
Så har scoren for cafeen været lavt på enkelte punkter. Kontrakten er nu 6 år gammel og derfor er 
der ved at blive tilpasset så den bliver tidssvarende og tilpasses de mange spillere med forskellige 
ønsker. 
 
Diverse: 
Der arbejdes på at få bedre kendskab til at søge fonde og i den anledning undersøges det om der 
er nogle i klubben der har kendskab hertil.  
 
3. Økonomi, budget og medlemstal  
Budgetopfølgningen for august 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. 
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Nyt fra sekretariatet. 
Bridgeklubben har ansøgt om at få klublokalet i vinterperioden, hvilket bestyrelsen sagde ja til. 
Der har været en Company dag i fredags med North Risk, og selvom der regnede hele tiden var 
deltagerne godt tilfredse. Til næste år er der foreløbigt tegnet 3 Company dage, nemlig BDO, Lions 
og North.  
 
4. Information fra udvalgene v/udvalgsformanden. 
 
Hus-og byggeudvalget v/Søren Bols:  
Arbejdet med den nye terrasse er nu blevet færdig, så de næste tre uger skal der fejes for at få 
sandet ned mellem fliserne.  
 
Sponsorudvalget v/Søren Kuch Svenningsen  
Der har været en 9-huls match for sponsorerne, her deltog der 20 spillere. Matchen var den sidste 
i år, så der har nu for sponsorerne været to træningspas og to turneringer. Det er nu aftalt med 
Jan Larsen Aalborg Håndbold, at han den 17. november vil holde et indlæg for sponsorerne. 
 
Regel- og handicap v/Kim Johansen 
Udvalget har lavet et skema for at få overblik over regelundervisningen i klubben.  
De hjælpere der er tilknyttet kaninklubben og som står for banetræningen vil blive indkaldt til et 
møde den 26. september. Formålet er at få en erfaringsudveksling og få planlagt fremtidige 
undervisninger og bl.a. at få ens linjer bredt rundt til kaninklubbens hjælpere. 
På hjemmesiden skal der være en fane med etikettereglerne. 
Kim har lavet billeder med tekst som sættes på Facebook om: ingen vogne/trolleys på forgreen og 
ingen gennemgang med vogn/trolley mellem green og bunker/strafområde. 
Kim og Knud Erik Bonderup deltager i kursus om handicapsystemet – erfaringsudveksling, som 
afholdes i Ørnehøj Golfklub. 
 
Turneringsudvalget v/Rasmus Amandusson. 
Turneringen den 21. august blev afviklet med 64 deltagere. Næste turnering som er den 
18.september er fuldtegnet med nuværende 118 deltagere. 
Sidste turnering er luk og sluk turneringen som er den 16. oktober. 
 
Baneudvalget v/Christian Skou Nielsen 
Har været taget op under punkt 2. 
 
 
Fastholdelse v/Søren Bols og Mette Ruge 
 Intet. 
 
5. Eventuelt. 
Stormødet med de respektive udvalg vil være tirsdag den 6. december kl. 19.00. 
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6. Næste møde. 
Bestyrelsesmøde den 10. oktober 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 

 
 
 


