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Referat  - Bestyrelsesmøde 
 

Dato og sted: 10. oktober 2022, fra 17:30 –> Aalborg GK, Jægersprisvej 35, 9000 Aalborg. 
 
Deltagere: Nicolaj Ahnfeldt Grinsted (NG), Søren Worsaae (SW), Peter Pein-Lorenzen (PP), Hanne 
Thomasen (HT), Marianne Ormstrup (MO), Stephan Schors (SS), Christian Pontoppidan (CP), Michael 
Sørensen (MS) 
 
Afbud: Carsten Hansen (CH) 

Mødeleder: HT 
Referent:  NG  
 

 

Punkter til dagsorden  
       

1. Orientering fra Golf Manager   
a. Marcus Brown jubilæum 
Torsdag d. 6. oktober afviklede klubben jubilæum for Marcus Brown i forbindelse med hans 25-års 
jubilæum. Der var et fantastisk fremmøde blandt klubbens medlemmer, sponsorer og 
interessenter.  
Manager, Formand og tidligere formand, Bent Aagaard Andersen ytrede deres rosende ord ved 
lejligheden til golftræneren.  
 
b. Info om strategimøde  
NG har i samarbejde med økonomiudvalget indledt dialog med Kim Uldall fra Dansk Golf Union, 
som ved næstkommende strategimøde den. 12. nov. vil være til stede som facilitator. Det er 
økonomiudvalgets holdning at DGU er kompetente når det kommer til at rådføre klubben i den 
længere proces omkring klubbens fremtidige strategiarbejde. Der arbejdes desuden på at 
udarbejde medlemsundersøgelse, der skal understøtte retningen for udviklingen af klubben. 
Medlemmerne af bestyrelsen må gerne komme med input til relevante spørgsmål der kan være 
afgørende for Aalborg Golf Klub.  
 
c. Ladestandere til hybrid- & elbiler  
Sekretariatet har undersøgt mulighederne for etablering af ladestandere til el- & hybridbiler i 
golfklubben. Flere leverandører har inspiceret faciliteterne og kommet med tilbud på installation af 
ladestandere. Blandt mulighederne har sekretariatet indstillet Norlys til leverandør af projektet.  
Norlys er kommet med tilbud hvor de afholder alle installationsomkostninger, drifts- samt 
vedligeholdelsesomkostninger. De optager derimod også alle muligheder for indtægter og kan 
prissætte efter behov. Aftalen har en løbetid og eksklusivitet på 10 år.  
Det er bestyrelsens holdning at der er for stor usikkerhed i at tegne en aftale der har en løbetid på 
10 år, samt usikkerhed omkring eksklusivitet på opladning af køretøjer og hvad dette indebærer.  
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Konklusion: 
Bestyrelsens medlemmer skal gennemlæse kontrakt og fremsende tvivlende spørgsmål til NG inden 
fredag den 14/10. NG & HT udarbejder business case og tager herefter evt. videre dialog med 
Norlys og øvrige leverandører for afklaring af spørgsmål. Ingen aftale foretages før der ligger en 
bestyrelsesbeslutning heraf.  
 
d. Info om Sponsordagen 
Marcus & Nicolaj afviklede sponsordag d. 23. september for godt 50 sponsorer. Et flot fremmøde 
der var væsentligt større end sidste år. Der blev igen i år afviklet ”Ryder Cup format” med 27 hullers 
gunstart i løbet af dagen på alle tre sløjfer. Flere gav udtryk for et godt samarbejde, som de gerne 
ønsker at fortsætte i den kommende sæson. Tak til Peter Rasmussen for at sponsorere musik til 
dagen. 
 

2. Økonomi 
- Låneomlægning – Orientering om proces med Nykredit 
SS præsenterede den seneste opdatering omkring låneomlægningen, og de store udsving i renten. 
Når lånene fastlåses i den kommende tid, kan vi med større sikkerhed arbejde på den videre 
økonomiske situation for golfklubben.  
 
- Budgetopfølgning  
Vi er foran budget for august, og forventningerne for året er stadig et godt resultat. 
På indtægtssiden er vi kr. 436.000, - foran det budgetterede, og især greenfee og sponsorindtægter 
går bedre end forventet. Banebudgettet holder budget, hvilket er over nuværende forventning jf. 
energikrise og de store prisstigninger på brændstof og kemi til banen.  
 

3. Åbentstående sager: 
Vinterbane & vintergolf i AaGK 
Det er essentielt at AaGK har et vinter-tilbud til klubbens medlemmer. Der er mange medlemmer 
der nyder godt af klubbens faciliteter vinteren over. Der er derfor fælles stemning for at der 
etableres en 18-hullers kombi-bane, med begrænsning af køretøjer og slid på banen.  
Der vil til vinterbanen igen etableres kørespor til trolleys og buggies med tydeligere anvisninger end 
sidste år. 
Der er forbud mod buggies medmindre man har helbredsmæssige årsager til benyttelse heraf. 
Private golfbiler er ikke tilladt til vinteren, og dispensation kan søges i sekretariatet til klubbens.  
Vintermåtter på fairways er fortsat obligatoriske og kan købes i sekretariatet. Der benyttes et 
”rigtigt” teested på par 4 & 5 hullerne, og et provisorisk teested på par 3 hullerne.  
Vintergreens forberedes og vedligeholdes frem til de tages i brug.  
 
Ugedagsklubber:  
Sekretariatet beslutter i samråd med den enkelte k-i-k reglerne for vinteren: 
Alle k-i-k’er har mulighed for at spille på deres givne ugedag.  
Deres tidsrum begrænses til optimal kapacitet (reduceret jf. dagslys).  
De blokerede tider åbnes 72 timer før starttid, hvis ikke de benyttes. 
 
 


