
Ref.  - Bestyrelsesmøde 
 

Dato og sted: 12. april, 2022, fra 17:00 til 19:00, 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), 

Stephan Schors (SS), Christian Pontoppidan (CP) 

 

Afbud:  

Mødeleder: CH 

Referent:  Ulla Gade (Golfsekretær) 

 

 

Punkter til dagsorden  

   
       

1. Konstituering og fordeling af roller 

Carsten Hansen – Formand 

Peter Pein - Baneudvalgsformand 

Marianne Ormstrup - Juniorudvalg 

Christian Pontoppidan – medlem af Baneudvalg 

Stephan Schors – Kasserer & sponsorudvalg 

Hanne Thomasen - Næstformand 

Michael Sørensen – Formand for sponsorudvalg 

Søren Worsaa – Sportsudvalg & (begynderudvalg – SW tænker over det) 

Lars Bender – Klubhus & Bygningsudvalg 

 

 

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

Referater udsendt og underskrives til godkendelse.  

 

3. Orientering fra Golf Manager      

- Turneringsudvalg  

NG informerer at der er lidt udfordringer med udvalget. Udvalget var egentlig gået, men er tiltrådt 

igen og der er indkaldt til møde 21/4-2022. På dette møde skal luften renses og man skal finde ud 

af hvem, der sidder i udvalgt.  

 

De tre hovedsponsorer 

Aftalen er forlænget med klubbens tre hovedsponsorer og vi er stolte af at have dem med ombord. 

 

 



- Momskompensation – Hvilket formål i 2022 skal momskompensationen gå til?  

Beslutning blev at hvert bestyrelsesmedlem skal komme med forslag til hvad momskompensation 

skal gå til. Endelig beslutning og strategi tages på næste bestyrelsesmøde.  

Vandingsanlæg, beplantningsplan, omklædningsfaciliteter og varmepumper blev nævnt. 

 

4. Udvalg: 

- Holdtøj til Danmarksturneringens hold – (hvorvidt alle hold skal støttes økonomisk eller ej). 

CH mener alle skal have en polotrøje. Dette må der sættes penge af til i 2023. Pt. får nogen tilbudt 

en tøjpakke mod egenbetaling og andre gør ikke.  

Beslutning blev, at alle medlemmer der spiller på et divisionshold (IKKE REGIONSHOLD) skal have 

udleveret en polotrøje med logo. Træner skal sørge for at det er en polo, som kan suppleres op. 

Derudover skal alle hold tilbydes at købe en tøjpakke. Sportsudvalget skal bestemme tøjpakken og 

give træner besked.  

 

5. Eventuelt: 

Der mangler frivillige i kaninudvalget og mentorer til at spille med klubbens begyndere.  

Marianne har været i Spar Nord og modtaget donation på kr. 16.030, - til juniorlokale.  

 

 

Næste møde: mandag den 23/5-2022 kl. 17.00 og 20/6-2022 kl. 17.00 

 

 

Referent 

Ulla Gade 

 

 

 

Godkendt     /       2022 

 

 

       

Carsten Hansen   Lars Bender 

 

       

Hanne Thomasen   Michael Sørensen 

 

       

Stephan Schors   Søren Worsaa 

 

       

Peter Pein   Marianne Ormstrup 

 

    

Christian Pontoppidan 


