
 

Referat Bestyrelsesmøde 7. oktober 2020 

 

Deltagere: Bjarne Pedersen (BP), Peter Hostrup (PH), Jens Dalsgaard (JD), Marianne Bang Poulsen (MP), 

Birgitte R. Lund ref. (BRL), Tina Christiansen (TC), Jacob Munch Hansen (JMH), Bo Pedersen 

(BOP) 

Referent: Birgitte Lund 

Dagsorden:  

 

2010-01: Godkendelse af dagsorden 

2010-02: 5 min til orientering fra hver deltager  

2010-03: Økonomi (BOP) 

2010-04: Budget for 2021 

2010-05: Medlemsmøde 

2010-06: fotografering af bestyrelsesmedlemmer 

2010-07: Mødekalender 

2010-08: Kommunikation i bestyrelsen  

2010-09: Præsentation af foreløbig hjemmeside  

2010-10 Bestyrelsens sammensætning 

2010-11 bemanding i klubhuset 

2010-12 vedligehold af p-plads 

2010-13 4-golf i 2021 

2010-14 Global Junior Tournament 

2010-15 Covid 19 

2010-16 Statistik Greenfee og 4golf 

2010-xx: Personale 

Eventuelt  Brandmateriel i huset 



 

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden: ingen indvendinger 

Punkt 2: orientering fra deltagere: 

Marianne: Sponsorudvalget – der er pt ro på. God sponsormatch. Snart i gang med at fordele opgaverne for 

de kommende aktiviteter. 

Tina: Der kommer noget fra turneringsudvalget med en kalender for 2021. Der er møde onsdag i uge 42. 

Birgitte: Åbningstider på kontoret. 

Peter: Banen har på dage været meget våd, men dræn virker rigtig godt. Sug og Spul skal ud ved dræn på 

hul 6 og involveres ifht pumpesystemet også. En pumpe hyler – skal repareres. Der skal kigges på budget.  

Bo: Man kan som forening blive fritaget for moms. Brønderslev er blevet fritaget for moms. Det begynder vi 

også at arbejde på. Har fået en skriv fra Jane fra Dansk Revision, som skal arbejdes igennem – hvad kræver 

det? Der skulle være penge at spare.  

Jens: Juniorer – der har været 60 træninger i år, og der er stigning i medlemmer og til arrangementer. 

Noget er desværre blevet aflyst. Det har virket med træninger over 3 dage – mandag og tirsdag er bedst – 

onsdag er også god. De unge kommer også på banen, hvilket er rigtig godt. Sportstruppen – her er der 

spillermøde i morgen (8/10) – der er to oprykninger i år. Sportstruppen er meget utilfredse med 4-bolde. 

Bjarne: 13. oktober er der møde i GNG (den nye konstellation af samarbejde i Nordjylland) i Hals. Besked til 

Hals om at da mødet ligger i uge 42, har Dronninglund Golfklub ikke mulighed for at deltage i mødet. (BRL) 

Regionalmøde i Morsø i DGU 5/11 – BP tager afsted. 

DGU repræsentantskabsmøde var overraskende mht deltagerliste. Deltagerlisten er 29 klubber i SGN – 

Nordjylland var kun repræsenteret af Dronninglund, Aalborg og Læsø.  

Der er kommet tilbud om at blive samarbejdsklub med Skovbo Golfklub – 225 på hverdage og 275 i 

weekenden. Klubben ligger ved Borup mellem Ringsted og Køge – det skulle være en rigtig god klub. 

Låsen i hoveddøren skal skiftes – låsen skal kunne flyttes til en anden dør på sigt. 

Punkt 3 – Økonomi 

Indtil videre ser det ud til at tallene fra budgettet holder. Vi er ok tilfredse med tallene. Resten af 2020 ser 

forudsigelig ud.  

Punkt 4 – Budget  

Budgettet er ikke lavet endnu – men der vil være fint om folk kommer med deres ting nu, så det kan tages 

med i betragtning.  

Punkt 5 – medlemsmøde  

Der skal holdes medlemsmøde. Der skal findes en dato (Bjarne og Bo) 

Der skal være møde i uge 43 i blokeringsmødet, hvor der skal laves et oplæg til medlemsmødet. 

Blokeringsudvalget består af medlemmer fra de forskellige klubber i klubben sammen med Peter Hostrup 



og et medlem mere fra bestyrelsen. Birgitte er bedt om at være sekretær i udvalget. Det skal passe ind 

datomæssigt.  

Der indkaldes til nyt bestyrelsesmøde ugen før medlemsmødet. 

Punkt 6 – fotografering af bestyrelsen til den nye hjemmeside. 

Punkt 8 - Kommunikation i bestyrelsen 

Det er forståeligt, at bestyrelsen ikke svarer med det samme – da alle har et job ved siden af. Når der 

ønskes et hurtigt svar, vil det være dejligt, at det blev honoreret. Vi skal huske, at det er et fritidsjob og 

samtidig skal der træffes vigtige beslutninger. Vi får ikke mindre travlt fremover, når banen holdes på det 

niveau den er nu. Vi sidder pt i en god lomme, hvor mange klubber omkring os har udfordringer, det kan 

betyde, at vi i 2021 får rigtig travlt. Vi skal behandle hinanden, så vi kan holde til det arbejde her.  

Punkt 9 – ny hjemmeside 

Punktet blev udskudt og bestyrelsen kigger på den foreløbige side og melder tilbage til Birgitte med ideer 

og forslag.  

Punkt 10 – bestyrelsens sammensætning  

Vi får mere og mere travlt – aktive i alle kategorier samlet 758 medlemmer, herunder Stidsholt Efterskole. 

Vi er mange medlemmer og er vækstet pænt. Da vi var ni i bestyrelsen, var vi for mange, men set i det 

nuværende lys, så når vi ikke alt det vi skal nå. Det vil være fint med ni i bestyrelsen. Feks. Hjælpe til 

ansøgning af fonde og pressedækning. Andre golfklubber er med i golfaviserne med hole in one – her er vi 

ikke med. Det vil være fint med en markedsføringsansvarlig. Det vil også være fint med en vice-sherif til 

hver udvalgsformand. Der er enighed om at bestyrelsen har brug for flere hænder. Der tænkes to personer 

mere og vender tilbage med profiler. 

Punkt 11 – bemanding i klubhuset  

Bjarne blev ringet op flere gange inden kl. 9 lørdag – så der er behov for bemanding fra kl. 7.30-8.00. Der 

ses til at huset gennemgås for om det ser ordentligt ud. Vagten kunne så være 7.30-12.00, for så kan cafeen 

tage over i klubhuset. Hvis vi får en pro elev til næste år, vil vedkommende skulle have nogle weekend-

vagter. 

Punkt 12 – parkeringspladsen og forpladsen  

Ukrudtet står højt og det ser ikke pænt ud. Bestyrelsen er enig om at der tages tiltag til at rette op på 

sagen. En asfaltering er under overvejelse.  

Punkt 13 – 4 Golf i 2021  

Peter og Bjarne var til møde i 4golf – Ørnehøj og Sæby plejer at have lukket om vinteren og deres spillere 

spiller af gode grunde mere på vores og Blokhus’ bane. Blokhus foreslår, at 4golf ikke er åben fra 15. 

november til 1. april. 4Golf skal i så tilfælde betale 700,00 hvoraf 100 går til klubkassen og resten fordeles.  

Bestyrelsen i Dronninglund Golfklub stemmer for at 4golf lukker ned i perioden 15. november 2021-15. 

marts 2022. Beløbet holder vi ved at skal være kr. 800,00 og med 100 til klubkassen og resten til fordeling. 

En yderligere mulighed kunne være, at Dronninglund og Blokhus laver en indbyrdes vinteraftale.  

En anden model kunne være Brønderslev, Blokhus og Dronninglund. Vi har pt 149 medlemmer i ordningen.  



Punkt 14 – Global Junior Tournament  

Afholdelse i april – Casper og BP vil gerne arbejde videre med arrangementet i 2022 og droppe 2021. 

 

Punkt 15 – Covid 19  

Der var enighed om at retningslinierne skal overholdes af alle der benytter banen og klubhus mv. 

Punkt 16 – Personale. 

 

 

 

 


