
Referat  - Bestyrelsesmøde 
 

Dato og sted: 9 marts 2022, fra 17:00 til 20:00, Aalborg GK, Jægersprisvej 35, 9000 Aalborg. 
 
Deltagere: Nicolaj Ahnfeldt Grinsted (NG), Lars Bender (LB), Søren Worsaae (SW), Peter Pein-Lorenzen 
(PP), Michael Sørensen (MS), Hanne Thomasen (HT), Marianne Ormstrup (MO), Carsten Hansen (CH), 
 
Afbud:  

Mødeleder: CH 
Referent:  Ulla Gade (Golfsekretær) 
 

 

Punkter til dagsorden (Tema: Generalforsamling) 
   
       

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

2. Orientering fra Golf Manager      
- Byggetilladelse (hegn på driving range) 
Kommunen har givet klubben tilladelse til at bygge et max 6 meter højt og 225 meter bredt hegn 
for enden af driving range.  
 
- Generalforsamlingen 
Forslagene kommenteres af bestyrelsen og begrundes, hvorfor bestyrelsen går ind for forslag eller 
stemmer imod forslag. 
Der er forslag fra Per Espensen, Jan Laursen, Rune Clemens, Carsten S. Mortensen. 
  
- Claus Linde ønsker at stille op til bestyrelse 
Bestyrelsen foreslår Stephan Schors 2-3331 og Christian Pontoppidan 2-3934.  
 
Hanne Thomasen, Marianne Ormstrup, Peter Pein, Carsten Hansen er villige til genvalg. 
- Forslag vedr. fortæring af frivillig. Det vil være godt, at der er retningslinjer vedr. fortæring ved 
frivilligt arbejde. Det besluttes at hvis man som frivillig arbejder under 3 timer, må der fortæres 
Kaffe med en ost- eller rullepølemad. Arbejde over 3 timer må fortæres en øl eller vand samt 
dagens ret. Det gælder for frivillige i Aalborg Golf Klub, som er på frivillighedslisten. 
 
 
 
 



- Økonomi  
Årsregnskab 21 blev færdigt og bestyrelsen er tilfredse med resultatet. Der er overført fra 
feriepenge og Flex fra tidligere år og derfor er både banebudget og administration kommet ud 
med færre lønudgifter end det faktisk er. Vær opmærksom på dette i 2022. 

 
3. Generalforsamling       

Der er styr på generalforsamlingen 
- Lokation: Hasseris Gymnasium 

 
4. Udvalg: 

- Juniorudvalgs forslag – forslag til generalforsamling – Kontingent skal ikke gælde junior uden 
banetilladelse.  

-  
5. Eventuelt: 

Danske Bank er positive over for at omlægge lån, men vi venter på konkret tilbagemelding. 
Juniorudvalget har opstartemøde den 9/3-2022. To nye medlemmer i udvalget Louise Alban og 
Anders Fugmann. 
Facebook gruppe er oprettet: Aalborg Junior golf 
Vi har søgt DGI Foreningspulje for at få tilskud til golfsæt til begyndere og fortæring til begyndere 
og frivillige på begynderweekendkurset. Bevilliget 29.800, - fra pulje. 
Jensby har skrevet til Rådmand vedr. vores vej forhold på Jægersprisvej. Rådmand vil se på sagen. 
 
Referent: 
UG 

 

     


