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Referat - Bestyrelsesmøde 
 

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

Mødeleder: CH 
Referent:  Ulla Gade  
 

 

Punkter til dagsorden  
       

1. Formalia (godkendelse af referat samt evt. underskrift af dokumenter)  
Referat både private og public er godkendt og underskrevet.  
 

2. Orientering fra Golf Manager      
- Ecco Tour evaluering Økonomi vedr. afvikling af Ecco Tour: Der er fortsat økonomi i at afholde 
ECCO Tour, men det kunne være bedre. NG og Marcus har forslag til en forbedring, som ved 
fremtidig dialog med arrangør gives tilbagemelding omkring.  
Bytteklubber var vanskeligt i år, men flere klubber vil godt bytte, og så betale fx kr. 100,- i greenfee. 
Dette kan bestyrelsen godt støtte op om. 
 
Ønskeligt er at vi har Ecco Tour i 2023. Dog skal vi lægge bane til et DM under DGU. Dette kan ikke 
afslås, da det så medfører en bod på kr. 25.000, -.  
 
Konklusion: Vi tager DM i juni måned, da vi er nødsaget til det og vi vil gerne lukke medlemmer ud 
efter turnering. Ecco Tour flyttes til august. NG forhandler med arrangør om dette. Under 
forudsætning af alt går op i en højere enhed, så accepterer vi både DM og Ecco Tour.  
 
- Handicappolitik (buggy priser og brug af monobuggy som gæst). Bestyrelsen støtter op om at man 
ikke må have egne buggys og monobuggys med. Det skyldes at vi har vores egne buggies med GPS 
og de er kodet til at begrænse færdsel på sarte områder af banen.  
 
- Medlemsstatus: Der har der været 59 udmeldelser i alt, hvoraf de 31 udmeldelser er gruppen fra 
19 – 67 år. Resten er udmeldelser fra passive, ungseniorer og juniorer. Dette tal skal ikke 
sammenlignes med hvad der er kommet ind af nye medlemmer. 
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3. Økonomi – Vores økonomi er ganske fornuftig og vi er tæt på budget. Vores bogholder anerkender 
klubben for midtvejs resultat, når man tænker på de stigninger, der har været. Især 
sponsorindtægter ser flot ud, og her gør Marcus og Nicolaj et stort stykke arbejde for fastholdelse 
og rekruttering af nye. Dette kombineret med at mange sponsorer ihærdigt og oprigtigt gerne vil 
støtte op om klubbens ve og vel. 
Omkostningerne er desværre steget. Især varme (brændstof), el og kemi til banen. 
 

4. Udvalg: 
Peter Pein:  
1. Lukkedage til banepleje. Det er bestyrelsens opfattelse at klubbens medlemmer skal have mest 
muligt tilgængelig golfbane og af den grund må Golf Manager og Chefgreenkeeper finde en løsning, 
hvor golfbanen er mest mulig åben, men hvor vi samtidig imødekommer greenkeepers ønske om 
optimal tidsramme for større projekter på anlægget. Lukning af 9-huls banen frem til kl. 10:00 på 
enkelte dage, kan være en løsning.  
 
2. Kompetencer: Fx lejeforbedring, vinterregler mm. Hvem tager beslutning hertil? Bestyrelsen har 
kompetence til beslutninger. Baneudvalg kan ikke beslutte, men skal komme med indstilling til 
bestyrelsen.  
Nicolaj er ansat til at styre driften og er bestyrelsens udvalgte til at tage beslutninger i dagligdagen. 
NG, MCB og JB kommer med oplæg vedr. baneudvalgets opgaver.  
 

5. Eventuelt: 
Stier: En lodsejer vil have nedlagt nogle stier. Kan Aalborg GK blive berørt af dette? CP prøver at 
undersøge det.  
Arbejdsdag den 23/6 Kun LB & SW deltager. 
SW har gennem sæsonen påpeget at højresiden af rabatten på indkørselsvejen til golfklubben 
trænger til grus. Vi har spurgt Aalborg Kommune og vejen må ikke gøre bredere. Så det må vi 
desværre leve med. 

Klubber i klubben: SW påpeger, at der må være ens regler for spærring og tidspunkt for frigivelse af 
ubrugte tider for ugedagsklubberne. Det er indtil nu ikke tilfældet. UG påpeger, at nogle klubber 
giver besked før andre og det er en forbedring ift. sidste år. NG og UG vil se på det, når sæson 2022 
er færdig. 

 
Junior: Juniorcamp afholdes den 29. juni kl. 15.00. 
 
Nicolaj arbejder en løsning for el-bils ladestandere til medlemmer og gæster. Clever og Norlys er i 
gang med at udarbejde forslag hertil, men der er udfordringer med begrænsningen på ampere, 
som er den mængde strøm der kan komme ud i ladestanderne.  
Projektet er en del af bestyrelsens strategi omkring en grønnere drift af golfklubben.  
 
Kommende møder: altid 1. mandag i måneden. Dog 8/8 pga. ferie. 

 

  


