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REFERAT 
af bestyrelsesmødet 

i 
ØRNEHØJ GOLFKLUB 

Mandag den 10. oktober 2022 kl. 17.15. 
 
Tilstede ved bestyrelsesmødet var: Claus Brynaa, Christian Skou Nielsen, Mette Ruge, Per Nielsen, 
Søren Kuch Svenningsen, Kim Johansen og Lisa Bergmos. Afbud: Søren Bols og Rasmus 
Amandusson. 
 
1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 
Referatet fra bestyrelsesmøde den 12. september 2022 blev godkendt.  
 
2. Punkter: 
 
Banen: 
Banen er meget våd, der er faldet 60 mm i forrige uge. Der er konstateret begyndende svamp på 
Lundegårde enkelte steder på Sparekassen Kronjylland. Frantz har været ude med gødning for at 
bremse angrebet.  
Klippehøjden er sat op. 
Vintergreens med undtagelse af hul 13 og 14 der fornuftige ud. 
Hul 11 her er bunkeren lukket og der er fjernet træer i venstre side, der kommer rullegræs på i 
venstre side på onsdag. Når græsset har sat sig vil arbejdet på højre side blive påbegyndt. 
I mellemtiden går greenkeeperne i gang med hul 13, fjerne træerne midt i banen og fjerne de 3 
bunkers i dogleg i venstre side. 
For at fjerne de mange ormeskud skal fairways gerne være mere tørre for at kosten kan fjerne 
dem. 
Greens på Lundegårde her er vandindholdet betydelig højere end på de øvrige sløjfer, så når der 
kommer så meget regn kan man ikke styre vandingen. 
Der er kommet landzonetilladelse til hul 12, så nu skal forsvaret blot give tilladelse, hvilket ikke 
skulle volde problemer. 
Bøgehækken langs pladsen efter puttebanen og hen til driving range skal klippes ned og klippes 
ind. Potentilla hækken fjernes og i stedet vil den blive erstattet af rododendron bede. 
Nye dræn foran green 9 – 16 flyttes ned under prioritering 2. Hul 18 greenbunker indsættes på 
Prioritering 1. Hul 11 højre side påføres på prioritering 1. 
På hjemmesiden under etikette regler ændres punkt 6, til: at Buggys må køre på fairway, 
semirough, stier og parkeringsareal. Punkt 9. ændres til: placer altid din vogn ved gangen til næste 
hul ved inden du går på green for at putte. 
På øvebanen så sættes skiltene op igen med teksten: ”kun lave indspil”, det betyder at der kun må 
øves chip og puts. 
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Teebox: 
Desværre er det således at Teebox som situationen er nu kun frem til 31. marts 2023 vil love at 
boksen kan benyttes. Der er flere muligheder for leje eller leasing, men her besluttede bestyrelsen 
at man frem til marts 2023 lige vil se, hvor meget boksen kan indtjene, og se efter om der her kan 
findes en løsning. Som det er nu så kan medlemmerne ikke længere købe årskort. De der har 
årskort nu kan benytte Teebox til kr. 100,- pr. time, alle øvrige medlemmer kan benytte boksen til 
kr. 150,- i timen. 
 
Kontrakt med Abdul: 
Abdul har nu haft cafeen i 6 år, og derfor er der lavet en ny kontrakt som er tilpasset, så den er 
tidssvarende. 
 
Kaninklubben/begynderudvalg v/Kim Johansen: 
Udvalget og regel- og handicapudvalget har haft møde den 26. september. Baggrunden for mødet 
var, at der fra kaninklubbens matchledere har været et ønske om at regel- og handicap udvalget 
underviste flere hjælpere. Formålet var at klæde hjælperne i kaninklubben bedre på. 
Bestyrelsen besluttede, at der skal være en stiplet linje fra regel-og handicap ned til kaninklubben 
på organisationsdiagrammet. Dette betyder at regel- og handicapudvalget har ansvar for 
regelundervisning. Tommy Bitsch skal fremover deltage i møder med matchlederne i 
kaninklubben. 
 
GNG møde den 2. november: 
Ørnehøj Golfklub har formandskabet og skal holde den årlige generalforsamling. Samarbejdet i 
GNG består primært om ½ greenfee. Ørnehøj udgår af formandskabet som aftalt pr. 31. december 
og i stedet skal Hjørring Golfklub indtræde. 
 
Regionalmøde den 25. oktober: 
Regionalmødet som er indkaldt af DGU afholdes her i klubben. 
 
Diverse: 
Randers Golfklub har inviteret til at deltage i ”venskabs turnering for hold – Greensome på 
udebane” i 2023. Der vil komme nærmere information på hjemmesiden/Facebook om reglerne for 
deltagelse. 
 
3. Økonomi, budget og medlemstal  
Budgetopfølgningen for september 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. 
Med hensyn til momskompensation er der stadig korrespondance omkring hvilke udgifter der må 
medtages. Afklaringen herpå forventes sidst i denne måned. Det godkendte beløb som kan 
udbetales skulle gerne være til rådighed i november måned. 
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Hvis vi skal søge om kompensation i 2023 for 2022, så skal der igen være en gaveindsamling hvor 
der skal være minimum 100 der giver kr. 200,- i gave, som skal være indbetalt og indberettet 
senest 31. december 2022. 
Seniorklubben har tilbudt at bidrage til vedligeholdelse af gravhøjen Ørnehøj som findes mellem 
hul 13 og 14. Dette er efter samråd med Frantz endt med at det i stedet bliver gravhøjen mellem 
10 og 11. Frantz skal udfærdige en vedligeholdelsesplan til seniorklubben. 
Stormødet med udvalg er tirsdag den 6. december. 
Personalejulefrokost er den 16. december 2022.   
Temperaturen i cafeen er sat ned til 19 grader, idet det er opfordring fra Fritidsrådet. Der er 
indkøbt 20 plaider som kan benyttes hvis det bliver for koldt i cafeen. 
Viceværten er sygemeldt. 
 
 
4. Information fra udvalgene v/udvalgsformanden. 
 
Hus-og byggeudvalget v/Søren Bols:  
Afbud. 
 
Sponsorudvalget v/Søren Kuch Svenningsen  
Udvalget har møde den 11. oktober.  Der arbejdes på at se om der kan ansøges om tilskud til 
varmepumper ved Norlys vækstfond.  
Der skal være et arrangement for sponsorer den 17. november med Jan Larsen fra Aalborg 
Håndbold. 
Der er kommet to nye sponsorer pr. 1. januar 2023, nemlig Photocare og Brunder Nedbrydning. 
 
Regel- og handicap v/Kim Johansen 
En del har været taget op under punkt 2 Kaninklubben/begynderudvalg v/Kim Johansen.  
Udvalget ser på om der skal ændres i lokalregler med hensyn til frit drop på alle stier, selvom de 
ikke er kunstigt overfladebehandlet. 
 
Turneringsudvalget v/Rasmus Amandusson. 
Slaget om Ørnehøj blev fuldtegnet og med stor succes. 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. 
Intet 
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6. Næste møde. 
Bestyrelsesmøde den 14. november 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 
Lukning greenbunker 11(mangler 
kun rullegræs). 
Opretning af højreside hul 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.  
Nye dræn foran green 9 og 16 
 

Løbende gennem sæsonen 

Det er målsætning for os at nå 
disse projekter, med forbehold 
for vind og vejr. 

3. Hul 12 er et projekt for sig selv.  

 
 


