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Referat  - Bestyrelsesmøde 
 

Dato og sted: 8. august 2022, fra 17:00 –> Aalborg GK, Jægersprisvej 35, 9000 Aalborg. 
 
Deltagere: Nicolaj Ahnfeldt Grinsted (NG), Søren Worsaae (SW), Peter Pein-Lorenzen (PP), Hanne 
Thomasen (HT), Marianne Ormstrup (MO), Carsten Hansen (CH), Stephan Schors (SC), Christian 
Pontoppidan (CP), Michael Sørensen (MS) 
 
Afbud: Lars Bender (LB) 

Mødeleder: CH 
Referent:  Ulla Gade  
 

 

Punkter til dagsorden  
       

1. Oplæg fra Mariendal omkring grøn omstilling og projekt varmepumper  
Johan, som er direktør i Mariendal præsenterer oplæg og projekt 
 
Johan fra Mariendal præsenterer sig selv og den udarbejdede business case der er lavet i 
samarbejde med sekretariatet i golfklubben. Business Case er på forhånd fremsendt til 
gennemlæsning af bestyrelsen.  
Business Casen tager udgangspunkt i en udskiftning af de eksisterende oliefyr, som er den primære 
varmekilde i klubhus, greenkeepergård samt udlejningsejendom.  
De eksisterende oliefyr har en gennemsnitsalder på 15 år og har derfor store 
vedligeholdelsesudgifter, og ikke mindst driftsudgifter. Business Case har derfor i første omgang 
omhandlet udskiftning af energikilde til el og dermed skifte oliefyr ud med varmepumper.  
Et investeringsprojekt der har en tilbagebetalingstid på blot 3 år – ud fra nuværende energi og 
brændstof priser.  
Derudover så har business case været ønsket udarbejdet med henblik på den grønne omstilling og 
hvordan Aalborg Golf Klub kan bidrage til en mere bæredygtig drift og udvikling af klubben. Ved 
udskiftning af varmeløsning til varmepumper vil vi kunne reducere vores CO2 udledning med 59% 
 
Bestyrelsen stiller spørgsmål til om ikke oliepriserne potentielt kan falde i fremtiden, idet alle vil 
have hus og bil drevet af elektricitet? Johan kan selvfølgelige ikke garantere noget, men refererer til 
den grønne omstilling og hvad der er sund fornuftigt.  
 
Vores nuværende el-tilslutning er ikke dimensioneret til den kommende efterspørgsel for strøm. 
Det vil sige den dag hvor vores maskinpark er udskiftet fra brændstof-klippere til el-klippere og 
parkeringspladsen skal have el-ladestandere til elbiler osv. Der vil derfor være behov for en 
opgradering af stikledning samt evt. etablering af solcelleanlæg på greenkeepergård, såfremt dette 
er aktuelt i fremtiden.   
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Dette er desuden udarbejdet et løsningsforslag til i business case, således denne investering kan 
foretages i fremtiden, hvor klubben finder det interessant at fuldføre denne opgave. I første 
omgang arbejdes der derfor i ihærdigt på at få skiftet energikilden fra oliefyr til varmepumper. Et 
investeringsprojekt der koster ca. kr. 750.000 ex moms,- 

Til projektet har sekretariatet søgt fonde og vi har på nuværende tidspunkt fået tilskud på kr. 
150.000,- fra Norlys. Og Regionalfondsprojektet GREEN har tilkendegivet en støtte med 50% af 
kostprisen på den samlede investering, og maksimalt kr. 200.000,-  
 
Konklusion: Mariendal ønsker svar inden for 3 uger. Deadline 1/9 såfremt etablering skal stå færdig 
inden 31/12-22. 
NG arbejder på markedsundersøgelse, således tilskud fra GREEN kan godkendes og at vi dermed 
kan igangsætte projektet, således det står færdig inden udgangen af året. 
 
 

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

3. Orientering fra Golf Manager   
- Åbne Aalborg Dage (service, præmieoverrækkelse, mad, markedsføring & økonomi)  
NG gennemgår regnskabet af Åbne Aalborg Dage og der er et overskud. Der var kritik af at der blev 
serveret samme frokost begge dage. Der var også kritik af velkomst, præmier, præmieoverrækkelse 
og det at turneringen ikke var en 2-dages turnering. Desuden har der været enkel kritik af 
manglende ”vauw-service” af indhold, mad, bane og personale. 
Kritikken er taget til efterretning og vi vil blive bedre til afviklingen af denne traditionsrige 
turnering. Desuden skal turneringsudvalget roses for gennemførelsen og alt det gode arbejde de 
udførte i forbindelse med afviklingen af Åbne Aalborg Dage. 
Konklusion: Der skal skabes en oplevelse. Der nedsættes en arbejdsgruppe med det nuværende 
turneringsudvalg, Restaurant samt MS, CP og sekretariatet. Målet på lang sigt er et overskud, men 
for en periode kan det være optimalt at arrangementet bruger flere midler på at få deltagerantallet 
op, og det at skabe en oplevelse folk har lyst til at vende retur til.  
 

4. Økonomi 
Vi er på nuværende tidspunkt over budget i greenfee og sponsorindtægter.  
Generelt oplever vi fortsat utrolig høje priser på gødning, græsfrø, brændstof og øvrige materialer 
til anlægget. Den høje inflation betyder desværre generelt at priserne er steget voldsomt fra alle 
leverandører.  
Det forventes fortsat at budgettet holdes.  
 
 
 
 

 


