
Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 1. december kl. 17.00 i Aalborg Golf Klub 

Til stede: Carsten Hansen (CH)  
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)  

Referent: Rasmus H. Fihl (RF)  
 

1. Formalia 

a) Underskrifter på godkendte referater 

Referater blev rundsendt og underskrevet. 

 

b) Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

2. Økonomi 

a) Orientering fra møde med bank 

JL, HT og CH redegjorde for møde med banken, hvor de havde gennemgået forventning til resultat for 2020, 
forudsætninger der var lagt til grund for budget for 2021 samt det udfærdigede budget for 2021. 

Banken udtrykte sin tilfredshed med det arbejde der er lagt i at få et retvisende billede for klubbens 
økonomi, ligesom de var tilfredse med planerne for fremtiden og de lovede at hjælpe med nødvendig 
likviditet i resten af 2020, hvis der bliver brug for træk udover de DKK 6.000.000 som vi pt. har i kassekredit. 

  

Desuden blev det aftalt: 

1. Kassekredit sænkes fra DKK 6.000.000 til 5.700.000 fra midten af januar, når kontingent for første 
halvår er modtaget. 

2. Klubben arbejder på en plan, hvor en større del af gælden er dækket af realkreditlån, i stedet for 
kassekredit. Når denne plan er på plads, er banken klar til at kigge på rentebyrde mm. 

  

Endelig aftalte vi at starte arbejdet med hovesponsorat for 2021 i starten af det nye år, så en aftale er lavet 
inden generalforsamling. 

 

 



b) Gennemgang af forventning til resultat for 2020 

Der laves en udmelding til medlemmerne omkring forventningen for 2020. Denne udmelding rundsendes 
først i økonomiudvalget til godkendelse.  

 

c)  Godkendelse af endeligt budget for 2021 

Budgettet godkendes. 

 

3. Indstillinger 

a) Greenfeeaftaler 

Vi opsiger greenfeeaftaler med Rold Skov, Skive, Give, Trehøje, Skanderborg, Lemvig og Mollerup. Vi forsøger 
i stedet at lave en aftale med Lyngbygaard og overvejer, om der kunne være andre interessante baner. 

 

b) Anskaffelse af nye buggies 

Oplægget lyder på anskaffelse af 12 nye buggies, som skal leases. Det tjekkes om forsikringsdækningen er 
god nok.  

Leasingen skal finansieres af buggysponsorater og udlejning af buggies. 

Buggies kan leveres inden sæson 2021. 

 

4. Udvalg 

a) Orientering omkring sponsormøde 

MS gennemgår kort oplægget til sponsorkoncept, som er udarbejdet efter et møde med input fra nogle af 
klubbens sponsorer. Alle sponsorater skal give sponsor god værdi, og der skal være fokus på pleje af 
sponsorerne. 

Omdrejningspunktet for alle aktiviteter ifm. sponsorater skal være at levere gode oplevelser. 

Sponsorkonceptet godkendes. 

 

b) Kort præsentation fra andre udvalg 

LB har indstillet til, at vi vælger Verisure som alarmleverandør. Dette godkendes. 

LB har overvejet en forsøgsordning, hvor vi skærer rengøring i sæsonen ned til 5 gange pr. uge og herefter 
vurderer, om det er holdbart. Det nedstemmes, da et rent klubhus prioriteres højt. Herunder tilføjer MO, at 
vi skal overveje at male toiletterne, så de fremstår pænere og mere indbydende.  

Per Foldberg er klar til at overtage opgaven som frivilligansvarlig. LB er kontaktperson. 



MO orienterer om, at juniorudvalget arrangerer simulatorgolf i Volstrup. 

 

 

5. Eventuelt 

MO har modtaget forslag fra flere medlemmer om solfangere på taget af caddyrummet, så der kan etableres 
en mulighed for at blæse frisk luft ind. LB undersøger dette. 

PPL nævner, at der netop er kommet en kursusliste på mail fra DGU, hvis nogle skulle være interesserede 
heri. 

Næste møde fastsættes til mandag den 4/1-2021 kl. 17.00. 

 


