
Classification: Public 

Bestyrelsesmøde 
 

Dato og sted: 2. november 2021, fra 17 til 21, Aalborg GK, Jægersprisvej 35, 9000 Aalborg. 
 
Deltagere: Nicolaj Ahnfeldt Grinsted (NG), Carsten Hansen (CH), Lars Bender (LB), Søren Worsaae (SW), 
Michael Sørensen (MS) Peter Pein-Lorenzen (PP), Marianne Ormstrup (MO), Hanne Thomasen (HT), Ole 
Svendsen (OS), Jan Laursen (JL) 

Mødeleder: CH 
Referent:  Ulla Gade (Golfsekretær) 
 

 

Referat: 
 

1. Formalia (godkendelse af referat og dagsorden samt evt. underskrift af dokumenter) 
Referat godkendt og underskrevet. NG offentliggør tilrettet referat på hjemmeside. 
 

2. Økonomi 2021 
a. Orientering: 
Årets resultat forventes at lande på 800t kr. 
NG orienterede om, at balance pr. 30/9-2021 samt forecast pr. 31/12-21 ser tilfredsstillende ud.  
Foreningen har fået godkendt ansøgning med henblik på momskompensation.  
Der er glædeligt, at vi er godkendt til §8A – Momskompensation.  
b. Budget & budgetprocedure 2022:  
Sekretariatet har fået til opgave at komme med første udkast til budget 2022, Når første udkast er 
udarbejdet, overtager bestyrelsen og tilføjer evt. investeringer mv.  
c. Kontingentstruktur i fremtiden 
Hvis Aalborg GK skal være én af de førende golfklubber, skal kontingentstrukturen følge med 
nutidens udvikling. Bestyrelsen besluttede, at der udarbejdes et spørgeskema der udsendes via 
Players 1st til klubbens medlemmer, med henblik på en optimal struktur for fremtiden. 
 

3. Vinterbane & vinterbaneregler  
a. Udkast til Banesetup fremlagt af NG.  
Følgende vinterstrategi træder i kraft fra 15. november: 
- Sommergreens holdes åbnes så længe som muligt  
- Når greens ikke længere kan holdes åbne, spilles til store vinterkopper i fairway, som bliver 

klippet til greenområder.  
- Alle tre sløjfer tages i brug, men kun 18 huller holdes åben som en aktuel vinterbane. 
- Der SKAL bruges måtter på fairways og måtter kan købes i sekretariatet for kr. XXX 
- Lukning af teesteder før lukning af greens. 
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- Banen lukkes ved frost. Denne beslutning tages af Chefgreenkeeper, NG & Pro. Ved vedvarende 
frost, er banen åben. PP har gjort opmærksom, at denne beslutning kræver ekstra behandling 
af fairway om foråret. Banen skal være mest muligt åben. 

- Private buggys må ikke benyttes. De få medlemmer der har private buggys må bruge klubbens 
uden beregning. Monobuggy må ikke benyttes. 

- Der skal bruges bærebag. De medlemmer, der ikke kan gå med bærebag, må henvende sig i 
sekretariatet for at få dispensation til brug af trolley. 

- Kørespor SKAL laves og kodes til GPS i buggyer.  
- Når teesteder rykkes frem den 15/11-2021 og på denne dato indføres ovenstående regler. 
Grundet ovenstående beslutning SKAL fairways topdresses forår og vinter. 
 
b. Drøftelse af reservationer til klubber i klubben. 
KIK: Konklusion: Sekretariat spørger om KIK vil have sine tider udenfor sæsonen. Hvis det ønskes, så 
skal tiderne frigives 8 dage før. KIK må ikke flytte deres tider til andre dage eller tidspunkter.  
 

4. Forpagtning af restaurant – status CH informerer om dette.  
Ny forpagter skal gerne være på plads pr. 1. marts 2022.  
 

5. Nyt fra Golf Manager: 
a. Nyhedsstruktur ændres for at tilfredsstille alle medlemmer 
Nyhedsbrev sættes op på hjemmesiden og sendes ud gennem Golfbox. Facebook vil derfor 
begrænses til enkelte nyheder, og længere skriv skal fremadrettet findes på hjemmesiden.   
b. Ønske om konto til klubber i klubben administreret af klubbens sekretariat  
Danske Bank skal lave en struktur. Hvis ikke det kan lade sig gøre, så afvises det.  
c. Opdatering på bagskabe samt drøftelse om prisstigning  
Alle klubbens bagskabe er nu sat i system og opdateret, således de er kodet sammen med Golfbox. 
Bestyrelsen har vedtaget en prisstigning på 20% på leje af bagskab for næste sæson. 
d. Ladestandere til el-biler via Clever abonnement 
NG arbejder på en løsning på 1-2 ladestandere. Bestyrelsen følger planen om et skridt i den rigtige 
retning i reference til miljø og bæredygtighed. Dog stilles der krav til, at projektet ikke må have en 
stor omkostning for klubben.  
e. Ønske om langsigtet baneplan og strategi for klubben  
Plan er lavet, og den forefindes hos Chefgreenkeeper. Baneudvalgtet tilpasser plan og herefter skal 
den godkendes i bestyrelsen.  
Plan skal være færdig til strategimøde og det skal være en 3-årig plan. CH og NG kommer med 
forslag til datoer til strategimøde. 
 

6. Orientering fra udvalg: 
a. Begynderudvalg: Skal vi have begynderhold i 2022 og hvad skal konceptet være? 
NG, HT, OS samt trænerteam udarbejder oplæg.  
 

7. Eventuelt 
MO har spørgsmål om juletræssalg, hvor overskuddet går til juniorer. NG og MO kommer med 
udkast. Bestyrelsen godkender juletræssalg med det formål at overskud går til juniorer. Dog mener 
man, at juniorer skal være til stede til juletræssalget. 


