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Referat af bestyrelsesmøde afholdt tirsdag d. 15. juni 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)  
 
Opfølgning generalforsamling 
Konstituering af bestyrelse 
Bestyrelsen fortsætter som uændret, hvilket betyder følgende: Formand: Carsten Hansen, Næstformand: Jan 
Laursen, Kasserer: Hanne Thomasen (Regel- & Handicapudvalg), Bestyrelsesmedlemmer: Ole Svendsen 
(Begynderudvalg og Baneudvalg), Michael Sørensen (Sponsorudvalg), Marianne Ormstrup (Juniorudvalg), 
Peter Pein-Lorenzen (Baneudvalg), Lars Bender (Bygningsudvalg), Søren Worsaae (Sportsudvalg). 
 
Opfølgning generelt 
Økonomi: Gennemgang af seneste tal fra maj ´21 
 
Indtægter 
Vi er samlet set knap kr. 580.000 foran budget på indtægter, hvilket primært skyldes kontingent- samt 
sponsorindtægter. 
 
Udgifter 
På udgiftssiden er der samlet brugt knap kr. 60.000 mindre end budgetteret, hvilket primært skyldes lavere 
udgifter end budgetteret på banebudgettet.  
 
Generelt er bestyrelsen positive over økonomien, men med en lille bekymring for muligheden for at opnå de 
budgetterede greenfee-indtægter. Du kan se de opdaterede tal her: 
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Golfmanager 
Bestyrelsen er i gang med proces om at finde en ny golfmanager. Der er ikke en løsning på plads endnu, men 
der har allerede været afholdt samtaler med kandidater. Stillingen opslås snarest med kort deadline for 
ansøgning. Yderligere rettes der henvendelse til tidligere interesserede kandidater. En repræsentant blandt 
medarbejderne udvælges til at deltage i ansættelsesudvalget. 
 
Almennyttige formål – funding 
Som beskrevet i tidligere udsendte nyhedsmail, arbejdes der på at skaffe finansiering til optimering af Driving 
Range til gavn og glæde for klubbens medlemmer.  
Så hermed en opfordring til alle medlemmer og virksomheder i klubben, der endnu ikke har støttet, om at 
donere til klubben, så vi kan gøre Aalborg Golf Klub til et endnu bedre sted at være medlem, hvor 
træningsfaciliteter er opdaterede og står mål med medlemsantal og kvalitet. Kapaciteten på Driving Range er 
presset og ikke tidssvarende, hverken for medlemmer eller medarbejdere, så vi håber at alle vil bidrage til en 
optimering af dette. 

Du kan læse mere om momskompensationsordningen samt hvordan du kan bidrage HER. 

Der er fokus på, at dette ikke skal belaste klubbens økonomi, så vi fortsat sikrer en god budgetstyring 
kombineret med løbende udvikling af klubben. 
 
Bagskabe 
Der er fortsat ikke endeligt overblik over skabe, tilhørsforhold mm., så dette vil blive prioriteret i løbet af 2. 
halvår 2021, så vi sikrer at klubben får den indtægt den er berettiget til samt at medlemmer ikke opkræves 
forkert – både ift. pris og rette skab. 
 
Nyt fra udvalg  
 
Bygningsudvalg 
 
Diverse vedligeholdelses arbejder og udbedringer 

Maling af terrassegulv i starterhus og træværk ind til køkkengården, er udført af frivillige.   

Udvendig maling af ”tårnet” er udført af vicevært.  

Udbedring af vejen over til træningsbanen er færdiggjort. Der er blevet udlagt knust asfalt, og belægningen 
er blevet tromlet. Desværre havde vi ikke nok materialer til hele P-pladsen, men det vil blive udført på et 
senere tidspunkt. Udbedring af vejen har kostet ca. kr. 2.500, - i materialer. 

Infotavle ved klubhusets indgang er blevet demonteret.  

Genopstregning af P-pladsen er blevet udført i uge 22.  

 

Kommende opgaver 

Følgende maleropgaver der udføres af frivillige: 

1. Maling af Buggy skuret. 

2. Maling af facaden på klubhuset ud mod P-plads for bagvogne. 

3. Slibning og maling af bundkarme på vinduer ind til restaurant.        

Arbejdet udføres i juni/juli måned. 
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Diverse 

Etablering af et net på træningsbanen kræver en byggetilladelse, - ifølge Aalborg kommune.  
Der er indkøbt et nyt ur, - til erstatning for det gamle – på laden.  
Opvarmning af Juniorrummet kan klares med en varmepumpe. Etableringspris ca. 15 – 20.000, - 

 
Juniorudvalg 
 

Juniortræning 

Foregår hver onsdag, torsdag og fredag og desuden er der spil for juniorer med banetilladelse hver tirsdag.  

Der er afslutning inden sommerferien for tirsdagsgolf den 22/6 hvor der spilles fra kl. 16.00 og efterfølgende 

spisning og præmieuddeling kl. 19.00.  

Minigolferne fredag den 25/6 kl. 15.30 hver der spilles 3 huller. Og efterfølgende spisning og 

præmieuddeling.  

Turneringer 

Pt. er der tilmeldt juniorer til D-Tour, Makkercup og Danmarksturneringen. Vedr. Danmarksturneringen var 

vores ungdomshold i kvalifikationsrækken i en direkte oprykningskamp mod Himmerland i weekenden 

den19-20/6. Her tabte vi desværre men det blev efterfølgende til sikker sejr søndag 😊 😊   

Jægerspris Open - Jægerspris Open afvikles som slagspil scratch torsdag den 8. juli og fredag den 9. juli 2021. 

Turneringen afvikles med 36 huller om torsdagen og 18 huller om fredagen. 

Der har været stor tilslutning af frivillige hjælpere.  

Husk at der stadig er mulighed for tilmelding😊😊 

  

Aktiviteter 

Junior Camp – den 29-30/6 er en årlig tilbagevendende aktivitet der foregår i klubben. Se holdsport for priser 

og tilmelding.  

Opvarmning til Junior Camp er mandag den 28/6 hvor det er muligt at spille, spise og hygge i Himmerland 

Golf Klub.  

Tirsdag 29/6 spilles og hygges der i Aalborg. Der er morgenmad, frokost og aftensmad og mulighed for 

overnatning i telt på græsplænen ved buggyparkeringen,  

Onsdag 30/6 der spilles og hygges der i Aalborg. Der er morgenmad og frokost (grill) – her er der mulighed 

for at forældre kan spise med.  

 
Begynderudvalg 
Kaninklubbens mange medlemmer er godt på vej i deres uddannelse, men der mangler et samlet overblik, 
hvilket forhåbentlig skaffes inden sommerferien, så kaninerne kan indmeldes på normale vilkår.  
Meddelelse herom er rundsendt til kaninerne. 
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Forsøgsordningen med en weekend i stedet for et løbende forløb er efter vores mening ingen succes, og bør 
ikke gentages. 
Igen i år er forløbet lidt kaotisk hovedsageligt på grund af corona-restriktioner, men det er vores 
overbevisning, at vi kommer godt igennem sæsonen. 
 
Sportsudvalg 
2. runde i DGU`s holdturnering afvikles i weekenden 19. og 20. juni. 

SW stillede spørgsmålstegn ved den ændrede elitetræning fra hver tirsdag til en weekenddag om måneden. 
Efter offentliggjort tilmelding på Facebook ligger deltagerantallet på ca. 50 % af mulige deltagere. 

SW tager en snak med Marcus om hans syn på sagen. Måske er det OK i forhold til tidligere fremmøde på 
tirsdage. 

Baneudvalg 

Vi vander på livet løs på fairways. Det er desværre i dagtimerne, hvor personalet arbejder, og det koster 
rigtig mange mandetimer. Tørken betyder også, at der vil være et markant behov for eftersåning og gødning, 
hvilket ville være mindre ved fast vanding af fairways.  

Udvalget arbejder derfor på at komme med en pris på vanding af de mest tørre fairways på kortere sigt, og 
efterhånden udbygning til hele banen. 

Vi arbejder på at opnå tilladelse til indvinding af vand fra søerne i stedet for fra det offentlige system. Det bør 
spare os for store beløb. 

Dette søges evt. i samarbejde med andre klubber i Aalborg 

Udvalget har sagt farvel til Henrik Andersen, der har trukket sig pga. helbred. I hans sted indtræder Erik Kiis i 
udvalget. 

Lars Bender har tidligere trukket sig og i hans sted indtræder Ole Svendsen fra bestyrelsen. 

 
Evt. 

Strategi-dag for bestyrelse 

Bestyrelsen ønsker at afholde en strategi-dag, hvor idé- og erfaringsudveksling fra tilsvarende klubber kan 
finde sted gennem snak og sparring med andre klubbestyrelser. 
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