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REFERAT 
af bestyrelsesmødet 

i 
ØRNEHØJ GOLFKLUB 

Mandag den 14. november 2022 kl. 17.15. 
 
Tilstede ved bestyrelsesmødet var: Claus Brynaa, Christian Skou Nielsen, Søren Bols, Mette Ruge, 
Kim Johansen og Lisa Bergmos. Afbud: Per Nielsen, Søren Kuch Svenningsen og Rasmus 
Amandusson. 
 
1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 
Referatet fra bestyrelsesmøde den 10. oktober 2022 blev godkendt.  
 
2. Punkter: 
 
Banen: 
Banen er fortsat meget våd. Det har fået den betydning at der foreløbig frem til årets udgang, ikke 
må køres med buggy og monobuggy. 
Der er brugt en del tid til at fjerne blade, kørt med kosten på fairway for at fjerne ormeskud inden 
der blev klippet. 
Cate afspadserer og stopper 5. november, Nicolai er på skole frem til 16. december. Finn er på 
ferie og skal opereres for grå stær, så han er her ikke ret meget resten af året. Søren, Lars og Brian 
er alle forlænget frem til 16. december. 
Der er fortsat pletter på greens men der er ikke udbrud i dem. 
Hul 11 her er rullegræsset på venstre side ved fairway fået godt fat. Hul 13 her er læbæltet klippet 
ned og her mangler rødderne at blive fjernet. Der kan ikke arbejdes på hul 13 nu, idet banen er alt 
for blød og maskinerne vil ødelægge for meget.  
Frantz og Rene skal på kursus i uge 46. Den 6. december 2023 holder DGU et kursus i Års golfklub, 
Rene tilmelder. 
Frantz har fået pris på oprensning af søerne på ca. 12.000, -, det sættes i gang. 
Undersøges om der til næste forår skal ske afbrænding igen. 
Ønske om at få lejet maskine og mand ind en sandfiller som laver 20 cm. render på fairway som så 
efterfyldes med sand i rillerne. Frantz indhenter priser. 
Der arbejdes videre med at få tilbud på læbælter på ca. 200 m, ved hul 23 og 27, hvis der skal være 
læbælter op andres steder bl.a. ved hul 4 m.v., så skal det lige undersøges om vi kommer fortæt 
på gravhøjene. 
Der er startet på opretning af bænke. 
 
Stormøde den 6. december: 
Der er sendt mail ud til de respektive klubber i klubben samt til udvalgene. Alle skal gerne aflevere 
deres indlæg på skrift med ønsker og tiltag i 2023. 
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Tilbage melding fra DGU’s regionalmøde: 
Søren Bols og Lisa deltog i DGU’s regionalmøde som blev afholdt i Ørnehøj. Bestyrelsen har fået 
tilsendt alle slides som blev gennemgået på mødet. På mødet var der meget fokus på juniorer og 
nye i klubben. Der var også en del omkring åbne hus arrangementer m.v. 
 
Tilbage melding fra GNG årsmøde: 
Claus Brynaa og Lisa deltog i GNG’s årsmøde der blev afholdt i Ørnehøj Golfklub. Ørnehøj Golfklub 
havde formandskabet og orienterede om årets gang. Der har været tilgang af Løgstør Golfklub i 
2022, elles har der ikke været noget der har givet anlæg til bemærkninger. Der er tilmeldt 26 
klubber i GNG. Så i øjeblikket er der kun 3 klubber som ikke er med i GNG, nemlig Volstrup, 
Hvalpsund og Morsø. 
Formandskabet går som aftalt videre til Hjørring Golfklub og Aabybro indtræder ligeledes. 
 
Diverse: 
Mette Ruge genopstiller desværre ikke til næste generalforsamling. 
På valg er Per Nielsen, Søren Bols, Kim Johansen og Christian Skou Nielsen. 
Det blev besluttet at Kim og Mette finder priser på 8 nye lænestole og nye bordplader til bordene 
på terrassen. 
 
3. Økonomi, budget og medlemstal  
Budgetopfølgningen for oktober 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 så afventes der nu det endelige resultat på hvor meget der 
kan komme i kompensation. 
Lise er sygemeldt, idet hun er opereret i skulderen.. 
Aalborg Sportshøjskole kommer igen i ugerne 28 og 29 i 2023. 
Næste år lejes der 6 buggies i stedet for de 3 som har været lejet ind i år. 
Tommy vil her i vinter lave en mindre ombygning i proshoppen. 
 
4. Information fra udvalgene v/udvalgsformanden. 
 
Hus-og byggeudvalget v/Søren Bols:  
Søren har indhentet priser på mobiltag til terrassen og bestyrelsen besluttede at bevilge det. 
Der har tidligere været indhentet priser på teleskopdør i indgangspartiet til klubhuset, her blev det 
besluttet at sætte det i gang. Døren indtil greenfee området skal ligeledes skiftes her arbejdes der 
videre med en løsning. 
På sigt skal tagene i nogle af bygningerne skiftes, her indhentes priser på om det skal være 
eternitplader eller om det skal fortsat skal være pandeplader. 
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Sponsorudvalget v/Søren Kuch Svenningsen  
Der er sendt ansøgning om tilskud til varmepumper til Norlys vækstfond.  
Der er ikke mange der er tilmeldt arrangement for sponsorer den 16. november med Jan Larsen 
fra Aalborg Håndbold, men arrangementet afholdes. 
Der er kommet endnu en ny sponsorer pr. 1. januar 2023, nemlig Thomsens malerfirma. 
 
Regel- og handicap v/Kim Johansen 
Den midlertidige lokalregel omkring ”alle veje og stier på banen, selv hvis de ikke er kunstigt 
overfladebelagt, behandles som ikke-flytbare forhindringer, hvorfra lempelse uden straf tillades 
efter regel 16.1” fjernes igen. Det har vist sig at det efterfølgende giver nogle uklarheder omkring 
hvad der er stier og køreveje. 
Knud Erik Bonderup tilbyder kaninklubben at han laver regelspørgsmål som kan bruges efter 
matcherne, for at dygtiggøre kaninerne. Jesper Nielsen tilbyder at undervise matchlederne og 
hjælperne i kaninklubben. 
Det blev besluttet at der ikke skal være røde pæle på hul 23, og dette tages ud af visionsplanen. 
Regel og handicapudvalget vil sætte fokus på etikettereglerne, med forskellige opslag startende i 
december i år og foråret næste år. 
 
Turneringsudvalget v/Rasmus Amandusson. 
Afbud. Sidste turnering som var luk og sluk turneringen, blev en rigtig god dag. Her blev vinderne i 
order of merit fundet. Der blev to fra hver henholdsvis herrerne og damerne præmieret, ud fra at 
de havde spillet bedst i de 3 af klubbens 4 turneringer. 
 
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. december kl. 17.00. 
 
 
Som referent 
 
Lisa Bergmos 
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Bilag:  
Baneudvalgsliste 
 
 

Prioritering 

 

Opgave 

 

Forventes færdigt 

1. 

 

 

Færdiggørelse af stier inkl. 25-26 
og 26-27 
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.  

 
 


