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REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 4/2020 (APRIL) 
14. april 2020 kl. 18.00 - 21.00 - (GMT+2) 

Aalborg Golf Klub 
4_2020 

 
Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat 3-2020 

2. Orientering og diskussion om Corona tiltag 

3. Økonomi og budget 

4. Bogholderifunktionen i Aalborg Golf Klub 

5. Generalforsamling 

6. Kaniner - hvad gør vi 

7. Turneringsudvalgsorientering om konsekvenser af Covid-19 

8. Medlemshvervning 

9. Eventuelt 

  

Deltagere Formand Birgitte Nymark,  
Næstformand Jens Peter Sørensen (per videoopkobling) 
Kasserer Johnny Vedsted Jensen,  
Carsten Stanley Mortensen,  
Henrik Englund-Sørensen,  
Michael Mehlsen Sørensen,  
Peter Bols,  
Thorkild Binett Jørgensen 
Golfmanager Christian Skovbjerg Balsby (referent) 
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1. Godkendelse af referat 3-2020 

Formål Formalia  

Beslutning Referatet blev godkendt uden yderligere kommentarer og Birgitte bad Christian 
om at lægge referatet på hjemmesiden når det var godkendt af bestyrelsen 

 

2. Orientering og diskussion om Corona tiltag 

Formål At prioritere elementerne i en genåbning af klubben, herunder overgang fra 3 
til 4 bolde åbning af driving range mv.    

Beslutning Bestyrelsen diskuterede prioriteringen af disse punkter frem mod mere normal 
drift af klubben igen og blev enige om følgende:  
 
- Der tillades 4 bolde fra onsdag den 13. april. Dog skal der anbefalinger ud i 
forhold til at spillere kan vinke igennem således at der ikke opstår for lange 
rundetider.   
- Driving Range åbnes med de anbefalinger, som DGU er kommet med. 
Sløjfesystem på plads igen 
- Forøgelse af mulige antal reservererede starttider per medlem (i dag 1 tid per 
medlem) til 3 aktive tider på 10 dage  
Klubber i klubber - deres opstart af aktiviteter udskydes foreløbig til 12. maj, 
hvor det næste bestyrelsesmøde afholdes.  
Der åbnes på for at greenfeespillere kan booke tider og Medlemmer kan 
medbringe greenfee gæster Prisen for greenfee er normalpriser (kr. 450/500) 
og vi honorerer de rabataftaler, som vi har indgået.    

Handlinger Christian sørger for at rette golfbox i forhold til ovennævnte og for skilte, hvor 
der måtte være behov for. Det skrives ud i nyhedsbrev til medlemmer og 
lægges på hjemmeside og Facebook.   

 

3. Økonomi og budget 

Formål Redegørelse af klubbens økonomi frem til 30. juni og hvilke tiltag, som der er 
taget som følge af Covid 19.  

Beslutning Johnny redegjorde for de tiltag, som der var sket i forhold til økonomi og at der 
var søgt de mulige pakker i forhold til kompensation. Dette var 
lønkompensation, udskydelse af a-skat og moms.  Det var umiddelbart ikke 
muligt at blive omfattet af omkostningskompensation da vores omsætning ikke 
er faldet de påkrævede minimum 40%  
I forhold til driftsresultat, så blev der gennemgået et midlertidigt budget frem 
til 30. juni, som viser et forventet underskud på tkr. 185.  
Resultatet er påvirket af Covid-19 i det det forventes at mangle tkr. 1.500 i 
manglende omsætning som følge af stærkt reducerede greenfeeindtægter mv. 
og manglende omsætning i restaurant. Som konsekvens heraf er alle 
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budgetposter gennemgået i forhold til at reducere de samlede de 
omkostninger for klubben til et minimum. Dette er dog under hensyntagen til 
at foreløbigt fastholdes personalet i greenkeeperafdelingen mod at planlagte 
behandlinger, som kan udskydes uden at det påvirker spillekvaliteten til 
efteråret og fleksibilitet i forhold til at løse andre opgaver udover banen.   
Likviditetsbudgettet blev gennemgået og der blev redegjort for mulige tiltag til 
at sikre den tilstrækkelige likviditet frem til 30. juni. Det forventes at klubben 
kan benytte de statsgaranterede lånepakker hertil.  
Det forventes at der er et kortsigtet likviditetsbehov i juni på tkr. 1.000  

Handlinger Det er aftalt at Johnny og Christian følger økonomien meget tæt og sker der 
afvigelser i forhold til det reviderede budget, så vil dette blive fulgt op af 
anbefalinger til hvad der så skal gøres.  

 

4. Klubsekretær/Bogholderifunktionen i Aalborg Golf Klub 

Formål På baggrund af beslutning på bestyrelsesmøde 3-2020, hvor det blev besluttet 
at trække bogholderiet tilbage til klubben er der udarbejdet en 
stillingsbeskrivelse til et barselsvikariat som kombinerer bogholderi med 
klubsekretærarbejde.   

Beslutning Bestyrelsen var enige om at klubbens sekretariat skal varetage opgaven 
fremadrettet og at den ikke skal løses eksternt. Klubben har ikke økonomi til at 
løse opgaven eksternt og derfor skal der ændres arbejdsopgaverne således at 
bogholderifunktionen fremadrettet skal løses af sekretariatet.  
Frem til at klubbens sekretariat er tilbage på fuld bemanding, vil daglig 
bogføring blive foretaget af golfmanager, mens eventuelle indberetninger og 
løn varetages af Redmark.    

Handlinger Christian drager omsorg for at sørge for at reducere og opsige aftalen med 
Redmark og formalia i forhold til ændrede arbejdsopgaver.   

 

5. Generalforsamling 

Formål Orientering om status på generalforsamling, herunder forventning til tidspunkt 
for afholdelse.  

Beslutning Det forventes af Dirigent at generalforsamling først kan afholdes på den anden 
side af august grundet forsamlingsforbuddet. 
 
I forhold til evt. nye forslag, så er fristen fortsat uændret til 1. februar og derfor 
kan der ikke tages nye forslag til behandling på Generalforsamlingen.   
 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og havde ikke yderligere 
kommentarer hertil.  
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6. Kaniner - hvad gør vi 

Formål I forhold til de 33 begyndere, som har tilmeldt sig begynderholdet skal der 
findes en løsning således denne tilgang ikke tabes som følge af Covid-19. 
Programmet de skal igennem er som følger.   

• Regelundervisning på bane  
• Spil på banen 
• Shortgame 
• Driving Range  

Beslutning Med de begrænsninger, som de nye tiltag medfører, skal alle hold maksimalt 
bestå af 4 begyndere for at overholde nuværende retningslinjer i forhold til 
DGU. Derfor deles alle begynderhold op i hold af 4 med behørig respekt for de i 
forvejen inddelte hold. Undervisningen heraf prioriteres fremfor junior og elite 
i nævnte rækkefølge. 

Handlinger Marcus og Christian har sammen med begynderudvalget ansvar for at få yaget 
kontakt til kaninerne og lavet program for undervisning på range og 
regelundervisning og på sikker vis få opstartet mentorordningen således dette 
sker i overensstemmelse med gældende anbefalinger i forhold Covid-19 
 

7. Turneringsudvalgsorientering om konsekvenser af Covid-19 

Formål Covid-19 har betydelig indflydelse på en række klubarrangementer, herunder 
Danmarksturneringen, Klubturneriner og Åbne Aalborg Dage:  

Hvad angår Danmarksturneringen, så er DGU foreløbig fremkommet med en 
anbefaling om at flytte en spilleweekend til den ene af 
klubmesterskabsweekenderne.  

Øvrigt turneringer i klubregi på denne side af sommerferien forventes aflyst. 

Åbne Aalborg Dage er potentielt også i fare for aflysning grundet 
forsamlingsforbud 

Beslutning Hvad angår Danmarksturneringen, så er bestyrelsen ikke enig i DGU’s forslag 
om at flytte Danmarksturneringen, men at denne bør aflyses i 2020.  
Det blev besluttet, at klubben laver en skrivelse til DGU, hvor der gøres 
opmærksom på klubbens synspunkter. 
 
Omkring klubtuneringer, så aflyses klubturneringer foreløbig frem til 10. maj, 
hvorefter der vil blive truffet en ny beslutning herom på baggrund af DGU’s 
anbefalinger. Dette vil ske på bestyrelsesmøde den 12. maj 2020.   
 
I forhold til Åbne Aalborg Dage, så afventes samme deadline som ovenfor og 
samme beslutningsprocedure i forhold til gennemførsel.  
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8. Medlemshvervning 

Formål Hvad skal der gøres i forhold til medlemshvervning udover kaniner 
Carsten fremlagde nogle generelle betragtninger i forhold til 
medlemshvervning og om dette kunne udløse en eller anden ”bonus” til det 
hvervende medlem.   

Beslutning Bestyrelsen var positiv i forhold til at der skulle ses på hvorledes vi kunne 
hverve nye medlemmer, som både var nye golfere men også eksisterende 
golfere.  

Det blev aftalt at Carsten og Christian arbejder videre på et oplæg og 
fremlægger dette på kommende bestyrelsesmøde. 

 

9. Eventuelt 

Formål Kort diskussion om DGU’s under Covid -19 samt andre klubbers adfærd under 
samme. 

Beslutning Bestyrelsen var enige om at der i det rette forum skulle gøres opmærksom på 
klubbens synspunkter. I den udstrækning der var muligt, skulle der evt. tages 
kontakt til andre klubber i forhold til andre klubbers adfærd under Covid-19.  

             
Referent  Christian Balsby, 17042020 


