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Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 3. november 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 (referat og dagsorden) 

Referat fra mødet den 12. oktober er godkendt. Referatet ligger til underskrift på kontoret. 

 

2. Økonomi 

HT og RF er i gang med en grunding gennemgang af bogholderiet, herunder særligt balanceposter, 

som kan have indflydelse på årets resultat. 

 

a) Bud på resultat 2020 

Der skal være bud på resultat for 2020, budget for 2021 og likviditetsbudget for resten af 2020 

klar til bankmøde midt i november. 

 

CH nævnte et par årsager til det, forventede, meget dårlige resultat for 2020. Der bogføres bl.a. 

en del tab på debitorer, hvad angår kontingenter og sponsorater. Der afskrives en del ekstra på 

anlægskartoteket, hvor især levetider ikke har været opført korrekt. Nogle sponsorater har betalt 

for company days i 2020, som ikke er afvikles. Disse indtægter flyttes til 2021. 

 

b) Budget 2021 

CH gennemgår ambitionerne for 2021, som er 12,4 mio. kr. i indtægter. 

 

Ambitionen er desuden et regnskabsmæssigt overskud på 500-1000k, mens det 

likviditetsmæssige overskud skal være endnu større. 

 

Udvalg indleverer detailbudgetter i løbet af uge 46. 

 

3. Udvalg 

 

a) Turneringsudvalg – forslag til turneringsplan vedlagt 

Det bemærkes, at Åbne Aalborg Dage afholdes 22.-23. juli og ikke juni som skrevet i planen. 

Jægerspris Open er gentænkt i et nyt koncept, som junior- og turneringsudvalget samarbejder 

med Brønderslev om. Turneringen afholdes nu over to dage i både Brønderslev og Aalborg. 
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Der foregik en længere diskussion om afholdelse af en ECCO Tour turnering, men beslutningen 

blev, at vi også i 2021 afholder en afdeling af ECCO Tour. Klubben skal være bedre til at italesætte, 

at vi er foregangsmænd for udviklingen af golfspillere i Danmark, og det viser vi bl.a. ved 

afholdelse af ECCO Tour samt fokus på vores hold i Danmarksturnering. 

Mens der spilles ECCO Tour i Aalborg (uge 34) kan vores medlemmer spille i Brønderslev og 

Lyngbygaard. Brønderslev kan til gengæld spille i Aalborg i uge 30. Aftalen med Lyngbygaard er 

ikke helt færdigforhandlet, hvad angår tidspunkt. 

 

Turneringsplanen godkendes. 

 

b) Sport – Søren har udsendt oplæg 

SW synes der mangler sammenhæng i strategien og vil gerne vide om man i klubben prioriterer 

1. holdene eller spillerudvikling.  

En diskussion om målsætning for elitearbejdet i såvel senior- som juniortruppen fulgte herefter. 

SW og MO snakker sammen og forsøger at lave en strategi for det fremadrettede arbejde, dette 

i samarbejde med Marcus og Majken. 

 

c) Junior 

Juniorudvalget har et ønske om at sende forældre og nogle af de ældste juniorer på 

juniortrænerkursus (hjælpetræner). Det er der bred enighed om er en god idé. 

 

Juniorudvalget har nogle idéer til sponsorater i juniorregi. MO og MS snakker sammen om dette. 

 

Det ønskes at gøre juniorerne mere synlige i klubben. Udvalget har selv nogle idéer til dette, som 

de arbejder videre med. 

Der er et ønske om at samle søbolde og videresælge. Der foreligger i klubregi en aftale med 

JyskeGolfbolde. RF forsøger at finde aftalen. 

 

Tilskud fra SIFA er ikke kommet i år. RF forhører sig hos Peter Skram. 

 

d) Bane 

Jesper har lovet at have sit tilrettede budget klar torsdag den 5/11. 

Der forberedes pt. til vinterbane. Der kommer både et teested mere og vintergreens bliver 

dresset.  

De orange tees (begynder/junior) laves i 2021. 

PPL har revideret funktionsbeskrivelse for baneudvalget og udsender det pr. mail. Alle har en uge 

til at kommentere. Herefter betragtes det som godkendt, hvis der ikke kommer indvendinger. 

e) Sponsor 

Udvalget har afholdt et indledende møde med deltagelse af MS, JL, CH og Marcus. Der var ikke 

100 % enighed om det fremtidige setup. 

 

Man har i udvalget indkaldt 8 sponsorer til et møde i klubben for at klargøre, hvad sponsorerne 

har fokus på, hvad angår ”produktudvalg”. Disse 8 sponsorer skulle også gerne med deres 

netværk hjælpe til med at brede konceptet ud. MS laver materiale til mødet den 19/11. 
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Det er vigtigt at alle i bestyrelsen hjælper til i opgaven med at skaffe nye sponsorer. 

 

f) Bygninger 

Vi har lidt udfordringer med, at klubhuset ikke er låst op om morgenen i weekender. Det har 

både været et problem i sæsonen og især nu, hvor greenkeeperne ikke arbejder weekend 

længere. LB og RF finder en løsning sammen med Jesper. 

 

JL, LB og CH holdt møde med Mike og Kim fra restauranten lørdag den 31/10. Generelt er begge 

parter tilfredse med samarbejdet, men der er også et par ønsker fra begge sider til forbedringer. 

Mike har et ønske om afskærmning i restauranten, så det bliver nemmere at holde selskaber og 

adskille dem fra medlemmer/gæster.  

 

LB har herudover rundsendt en orientering omkring bygninger, som han havde enkelte 

bemærkninger til. 

 

Vi har ikke penge til at investere i grøn omstilling lige nu jf. møde med Mariendal. Hvis vi skal 

investere i den slags, så skal vi have ansøgt nogle fonde om tilskud. 

 

LB ønsker at investere i nyt alarmsystem, som vil spare klubben for mellem 90.- og 100.000 kr. 

pr. år. LB får grønt lys til at indhente et tilbud yderligere og gå videre med projektet. 

 

Der er ikke opsat bimåler på vand i restauranten. CH, JL og LB tager det med til næste møde med 

restauranten og aftaler en fordelingsnøgle på forbrugsudgifter. 

 

g) Restaurant 

CH har en dialog med Gert fra Office Partner om aftalen på kaffemaskiner. 

 

4. Eventuelt 

LB kontakter Per Foldberg og hører, om han vil være medansvarlig for det frivillige arbejde.  

 

CH forfatter en formandens klumme til næste nyhedsmail, hvor han gør klart, at man skal holde sig 

væk, hvis man venter på en test, har symptomer eller er testet positiv. 

 

MO bemærker, at der skal skilte på døren til bagrummet om mundbindskrav. RF sætter disse op 

onsdag den 4/11. 

  


