
 

Referat af bestyrelsesmøde afholdt tirsdag d. 20. april 2021 

Til stede: Carsten Hansen (CHA), Jan Laursen (JL), Hanne Thomasen (HT), Ole Svendsen (OS), Peter Pein-
Lorenzen (PPL), Marianne Ormstrup (MO), Lars Bender (LB), Søren Worsaae (SW), Michael 
Sørensen (MS), Christian Phillip (CP) 

 
Referent: Christian Phillip (CP)  
 

Økonomi - Gennemgang af Q1 
 
Indtægter 
På indtægtssiden er vi foran budget med godt DKK 140.000. Dette skyldes primært en øget medlemstilgang, 
frasalg af de gamle buggies samt øgede sponsorindtægter ift. budgetteret i årets første kvartal. 
Der er – som altid på denne tid af året – en ukendt faktor ift. indtægtssiden på greenfees, men også her er vi 
pt. foran budget. 
 
Udgifter 
Også her tegner der sig et foreløbigt positivt billede, hvor vi samlet har brugt knap DKK 230.000 mindre end 
budgetteret. Her er det primært banebudgettet, hvor udgifterne har været lavere end forventet, hvilket bl.a. 
skyldes besparelser på lønomkostninger samt refusion af løn og barsel. 
 
Du kan se de overordnede tal fra årets første kvartal her:  
 

 



 
Generalforsamling 
Da den oprindeligt planlagte generalforsamling ikke kunne afholdes d. 25. marts, så skal der indkaldes til en 
ny, hvor datoen i første omgang er sat til d. 19. maj 2021.  
Ny og opdateret dagsorden udsendes senest 14 dage før d. 19. maj. 
 

Info fra udvalg 
 
Junior (MO) 

Vi er kommet godt i gang med sæsonen og der er pt. ca. 70-80 juniorer/ynglinge i alderen fra 5 til 24 år.  

Træning onsdag og torsdag med 2 træningspas pr. dag – junior/ynglinge og fredag hvor der er minigolf for de 

mindste.  

Hver tirsdag er der tirsdagsklub, hvor dem med banetilladelse kommer ud og spiller og den første tirsdag i 

måneden er der fællesspisning.  

Turneringer/træf:  

Den 24/4 er der i Aalborg Golfklub Jungletræf for de mindste golfere uden hcp. – og Super6 for de lidt ældre 

men nye i turneringsgolf. Dagen er arrangeret i samarbejde med Distriktet 1 - og kommer hen over sæsonen 

til at foregå i andre klubber i distriktet.  

Desuden er der allerede nu tilmeldt spillere til D-Tour, Makkercup og Danmarksturneringen. For nærmere 

info vedr. træf/turneringer se vedhæftede fil ”Forårsmøde 2021 Distrikt 1 juniorgolf”. 

DGU og Made in Himmerland arrangerer ”Road to made i Himmerland” i enten uge 19 eller 20  

I Aalborg GK er det juniorafdelingen der i uge 20 står for Road to Made in HimmerLand, hvor der er to 

aktiviteter i én: En nærmest pinden-konkurrence og indsamling til klubbens juniorarbejde blandt 

medlemmerne. Begge aktiviteter understøttes af Made in HimmerLand, Presented by Freja, med flotte 

præmier/gaver. Følg link for nærmere information.  

 Alle, der spiller golfklubbens udvalgte par-3 hul, deltager i de gennemgående 

konkurrencer, dette gælder også greenfee gæster. Spillerne skal altså ikke tilmelde sig på 

forhånd. 

 Alle, der støtter juniorarbejdet, præmieres med en dagsbillet til  Made in HimmerLand, 

Presented by Freja. Indsamlingen foregår via en virtuel støtteturnering i Golfbox, som 

klubben selv sætter op. 

Der vil, når vi nærmer os, komme mere information på klubbens hjemmeside.  

Junior- og begyndertrænerkursus: 

Den 11/4 deltog juniorudvalget med 6 deltagere i Junior- og begyndertrænerkursus der er arrangeret af 

DGU. Formålet med kurset var at give os i udvalget viden og praktiske øvelser, så vi kan hjælpetrænere for 

vores pro´er når de er en flok på 20 juniorer. Se præsentation her: HER 

 

 

https://www.danskgolfunion.dk/manualer/road-to-made-in-himmerland/rtmih/da/topic/om-tattest-pa-hul-konkurrencen
https://www.danskgolfunion.dk/manualer/road-to-made-in-himmerland/rtmih/da/topic/stotteaktivitet-for-juniorerne
https://aalborggolfklub.dk/wp-content/uploads/2021/04/Forårsmoede-praesentation.pdf


Sport (SW) 

Aalborg Golf Klub har i sæson 2021 tilmeldt 9 hold til DGU`s holdturneringer.  
I herrerækken har vi hold i Elitedivisionen, 3. division og 5. division. 

Vi forventer, at vores elitehold kan gøre sig gældende i toppen og spille med om medaljer. 

Vores 2. herrer er nyoprykkede til 3. division, men med de spillere, der er i klubben, bør det ikke stoppe her.  
Hos damerne har vi hold i Elitedivisionen, samt 2 hold i kvalifikationsrækken. Elitedamerne har de sidste år 
været tæt på guld, og vi håber, at de igen i år kan være med i medaljekampen. 

Vores 2. hold damer skal meget gerne avancere i år. 

I seniorrækkerne, har vi hold i 1. division hos seniorerne, veteranerne og superveteranerne. 

Sidste sæson blev den helt store triumf DM guld til veteraner og superveteraner. 
Kan vi håbe på noget lignende i år? 

 

Begynder (OS) 
Antallet af kaniner på hold 1 er på 52 og på hold 2 er det 10 med venteliste. Vi oplever store udfordringer 
pga. det nye handicapsystem, men arbejder på en løsning. Forventer at det nødvendige antal hjælpere og 
mentorer er på plads inden de nye kaniner er på græs. Som vedtaget andet sted optager vi ikke flere 
begyndere i klubben i år. 

 

Bane (PPL) 

Der har i vinterens løb været stor oprydning af underskov. VI har haft en del frostskader pga. meget spil, 

hvilket har medført store omkostninger til fairwayluftning og eftersåning. 

Yderligere har vi været ramt af svamp i særligt vinterbelastede områder (vintergreens). 

Inden åbningen af 18-hulsbanen fik baneudvalget til opgave at komme med anbefaling til baneforløb til 

bestyrelsen. Her blev ordningen vedr. ugens 18- samt 9-hulsbane vedtaget. 

I starten af året blev Torben ansat som mekaniker på greenkeepergården, som har været et aktiv fra dag et. 

 

Bygning (LB) 

Bygningsudvalget har brugt penge på diverse forbedringer/vedligeholdelse af vores bygninger. 

På klubhuset er der udskiftet dårligt træværk, og starterhuset har fået et nyt vindue og nye terrassebrædder. 

På caddy-huset har der været vandskader, og der er udskiftet defekte facadeplader, og alle tagrender og 

nedløb er repareret. I maj måned igangsættes udvendig maling af pergola ovre ved træner-bolig samt maling 

af murværk og pletmaling af vinduer ud mod terrassen. Renovering af vejen over til træningsbanen 

færdiggøres. Der er ligeledes indkøbt nye skorensere til klubhuset. 

Lamper og lys i restauranten er efterset, og der er monteret et nyt gitter ind til køkkenet. 

 

 

 



Sponsor (MS) 

Vi er kommet godt fra land i 2021 - med en indtægt på ca. 850.000 kr. på nuværende tidspunkt. Men med en 

forventet udgift på ca. 270.000 kr. er vi et stykke fra vores målsætning for 2021 på 1 mio. kr. i netto 

indtjening på sponsorer.  

På nuværende tidspunkt arbejder vi på 2 mulige sponsorer, og derudover har vi aftaler på 5-6 Company Days 

der løber hen over foråret/sommeren, som ikke er afregnet endnu. Dertil har vi også vores ECCO Tour, hvor 

vi sælger hold til klubbens egen PRO/AM.  

Med udgangspunkt i det vi arbejder på, er jeg dog fortrøstningsfuld i forhold til at nå målsætningen for året 

på 1 mio. kr. netto.  

Vi afholdte d. 16. april vores første arrangement i VIP Klubben med deltagelse af 16 personer. Det var et 

rigtig godt arrangement og vi har kun modtaget meget positive tilbagemeldinger. Vi ser frem til næste 

arrangement, som afholdes i Hvide Klit i maj. Der er ingen tvivl om, at vi har ramt rigtig med vores nye 

sponsorkoncept.  

 

Diverse 

Medlemsstatus – Venteliste 
Der indføres venteliste med øjeblikkelig virkning i Aalborg Golf Klub. Bestyrelsen mener, at vi har nået den 
maksimale kapacitet af, hvad banen kan bære ift. medlemsantal. Der holdes dog 20 pladser ledige til 
juniorer, så vi samlet kan være 100 juniorer i klubben, og vi er pt. 80. 
Der indføres ligeledes et gebyr for at være på venteliste på DKK 300 årligt. 
 
Medlemsstatus pr. 20. april 2021 er som følger: 

 
 
Underskrift af seneste referater 
Referater blev underskrevet uden bemærkninger. 

 

Evt. 

Restaurant 
Restauranten åbner onsdag d. 21. april til stor glæde for mange. Det ser vi frem til. 

 

Næste bestyrelsesmøde afholdes tirsdag d. 18. maj 


