
Referat - Bestyrelsesmøde 
 

Dato og sted: 18. januar 2022, fra 17:30 til 19:30, Aalborg GK, Jægersprisvej 35, 9000 Aalborg. 
 
Deltagere: Nicolaj Ahnfeldt Grinsted (NG), Carsten Hansen (CH), Lars Bender (LB), Søren Worsaae (SW), 
Peter Pein-Lorenzen (PP), Marianne Ormstrup (MO), Hanne Thomasen (HT) 
 
Afbud: Michael Sørensen (MS) 

Mødeleder: CH 
Referent:  Ulla Gade (Golfsekretær) 
 

Punkter til dagsorden (Tema: Forberedelse Generalforsamling) 

1. Formalia (godkendelse af referat samt evt. underskrift af dokumenter) 

Besluttet, at bestyrelsesmøder fremadrettet afholdes hver 2. måned og hvert udvalg skal ikke behandles 
hver gang, men der skal behandles et emne / tema. 

Bestyrelse er enige om, at kommunikation til medlemmerne SKAL forbedres. Derfor skal formandens 
klumme genoptages. 

 

2. Orientering fra Golf Manager, Nicolaj Grinsted 
 Brandsikring i Restaurant Jægerspris undersøges af NG & CH. 
 Medarbejder Lone Laursen har opsagt sin stilling – Stillingen skal genbesættes hurtigst 
muligt, da Lone fratræder ultimo februar. Lone hjælper lige nu med udarbejdelsen af årsregnskab. 
Det er utroligt trist at skulle sige farvel til Lone, der har været en enorm hjælp i specielt 2021, hvor 
der har været begrænsede ansigter og stor udskiftning i sekretariatet.  
 Begynderhold #1 fuldtegnet med opstart 8-10 april 2022. Pris for prøvemedlemskab i 2022 
bliver kr. 1500,- og det bliver weekendkurser samt undervisning ”vision36” på udvalgte lørdage. 
Prøvemedlemskab løber stadig 3 måneder. Program skal finpudses. Desuden skal der findes 
assistance og hjælp fra frivillige.  

Spørgsmål om hvor mange medlemmer Aalborg Golf Klub skal have, er svaret: Der må tages medlemmer 
ind til at vi når budget på kr. 9 mill. i 2022, med nuværende kontingentstruktur. 

3. Økonomi 

Udkast til resultatopgørelse er afleveret til revisor. Vi afventer evt. rettelser og 1. udkast til bestyrelsen. 

4. Generalforsamling 

Generalforsamling afholdes tirsdag den 29. marts 2022.  
Regnskab skal lægges på hjemmesiden senest den 7/3-2022. 
Forslag til generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde senest den 9/3-2022. 
De medlemmer der er på valg, er villige til genvalg. 



5. Udvalg 

PP ønsker status på udvalg der skal søge fonde. Udvalget består pt. af LB og UG. LB har udarbejdet en 
oversigt over fonde som skal søges. PT har vi modtaget 7.500, - fra Aalborg Forsyning til måtte på driving 
rangen samt 16.030, - fra SparNord fonden til indrettelse af juniorrum. Bestyrelsen er utrolig glade for 
begge donationer, der kan igangsætte projekter vi ikke nødvendigvis havde råd til. 

6. Evt.  

Marcus Brown havde 25-års jubilæum i januar måned. Der bliver afholdt reception til sommer. En pro/am 
tilstræbes i efteråret, der er tiltænkt som en festività til hans jubilæum.  

Bestyrelsen er opmærksom på, at der mangler stabilgrus i højre side af Jægersprisvej. Dette er dog en 
privatvej, så de andre lodsejere skal være med til at betale, såfremt vejen skal forbedres. Sagen 
undersøges. 

PP og NG deltager i DGU’s Repræsentantskabsmøde den 19. marts 2022. 

 

Således opfattet af referent 

Ulla Gade 

 

 

 

 

 

 


