
Referat - Bestyrelsesmøde 
 

Dato og sted: 15. februar 2022, fra 17:00 til 20:00, Aalborg GK, Jægersprisvej 35, 9000 Aalborg. 
 
Deltagere: Nicolaj Ahnfeldt Grinsted (NG), Søren Worsaae (SW), Peter Pein-Lorenzen (PP), Michael 
Sørensen (MS), Hanne Thomasen (HT) 
 
Afbud: Marianne Ormstrup (MO), Carsten Hansen (CH), Lars Bender (LB) 

Mødeleder: NG 
Referent:  Ulla Gade (Golfsekretær) 
 

Punkter til dagsorden (Tema: Årsregnskab) 
   
       

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

 
3. Orientering fra Golf Manager      

- Frivilligdag den 3. marts 
Da den 3. marts er en hverdag, vil der også blive afholdt en frivillighedsdag en weekend. Der har 
været henvendelser vedr. weekenddatoer. Bestyrelsen opfordres til at deltage. 
 
- Renovering af ankomstområde 
Vores sponsor Tømrermester Michael Lund kommer den 16/2-2022 og udbedrer ankomstområde.  
Maling og opsætning af inventar vil Marcus og Nicolaj forsøge selv at gøre. 
Der er afsat til dette i budget 2022 som et led i ny tjek ind maskine fra ProBox24. 
 
- Møde med Restaurant Jægerspris  
Møde med Mike afholdt d.d. Mike er meget positiv og lydhør vedr. spisning til interne klubber og 
klubbens egne turneringer. Vi ser positivt på det fremtidige samarbejde med restaurant. 
 
Næstformand & Golf Manager har afholdt møde med Danske Bank. De er ved første øjekast 
positive overfor klubben vedr. omlægning af lån. Der arbejdes videre med sagen. 
 
 

4. Økonomi       
- Årsregnskab 21 

Udkast af regnskab viser et overskud.  
PWC ønsker et møde med økonomiudvalget for at gennemgå regnskabet.  
Det er positivt og glædeligt, at vi ser imod et overskud, men samtidig er der stor respekt for, at det 
fortsat er nødvendigt med stram økonomistyring. Dels med henblik på gældsafvikling, men i høj 



grad også vores likviditets udfordringer, som vi allerede nu ved, vil blive kritiske allerede fra maj, 
med de nuværende indtægter. 

Der er fokus på nødvendigheden af flere indtægter, for at få plads til både afvikling af gæld, 
generelle prisstigninger på forbrugsafgifter, lønninger mm, men samtidig også vigtigt at have 
udvikling for øje i fremtiden. 

              I forhold til manglende kontingent indbetaling, vil der snarest blive iværksat rykkerprocedure. 

               

5. Generalforsamling       
- Der arbejdes på dagsorden og indkaldelse. 

NG arbejder i øjeblikket på at finde et egnet sted til afholdelse af GF. Der er enighed om at det 
ikke er hensigtsmæssigt at afholde det i klublokalerne grundet formodet deltagerantal. 
 
Forslag fra bestyrelsen: 
Der kommer forslag fra bestyrelsen vedr. kontingentforhøjelse. 
Der er kommet forslag fra medlem. Forslag vil fremgå af indkaldelse.   
 
I øjeblikket mangler to pladser i bestyrelsen at blive besat. Det er bestyrelsens håb, at der vil 
være en person eller to med økonomisk indsigt, der kunne have lyst til at tage en tørn i 
bestyrelsesarbejdet. 
 

6. Udvalg: 
Der er positive tilkendegivelse fra medlemmer om at være mentor 
 
Da hjemmesiden skal opdateres, vil der blive udfærdiget regler for interne klubber i klubben.  
NG foreslår, at restaurantudvalg nedlægges. De tilstedeværende synes det var ok, at 
restaurantudvalg nedlægges, da forpagtning mv. nu er på plads.  Der bør nedsættes et 
frivillighedsudvalg, som kan høre til under administrationen.  
    

7. Eventuelt: 
1. begynderhold start den 8. april og kører hen over weekenden. 2. begynderhold starter den 29. 
april til den 1. maj. HT og PP skal have regelundervisningen begge weekender. Der er afsat 
regelundervisning på banen samt teoriundervisning 

 

Næste møde 9. marts kl. 17.00.  

Her skal alt materiale til generalforsamling være klar. Dagsorden, forslag, beretning mv.  

 

Således forstået af referent 

Ulla Gade 

 


