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Referat - Bestyrelsesmøde 
 

Dato og sted: 5. december 2022, fra 17:30 – 20:30 –> Aalborg GK, Jægersprisvej 35, 9000 Aalborg. 
 
Deltagere: Nicolaj Ahnfeldt Grinsted (NG), Marianne Ormstrup (MO),  
Carsten Hansen (CH), Christian Pontoppidan (CP), Michael Sørensen (MS), Peter Pein Lorenzen (PP), Hanne 
Thomasen (HT) 
 
Afbud: Lars Bender (LB), Søren Worsaae (SW) og Stephan Schors (SS) 

Mødeleder: CH 
Referent:  UG 
 

Punkter til dagsorden  
     

1. Formalia (godkendelse af referat samt evt. underskrift af dokumenter) 
CH og HT vil komme med oplæg for struktur på bestyrelsesmøder til 2023. 
Oplæg præsenteres på næste bestyrelsesmøde.    
 

2. Orientering fra Golf Manager  
a. Budgetopfølgning oktober 2022  

NG gennemgår budgetopfølgning, som alle har fået tilsendt. Estimat på budgetopfølgningen pr. 
31/10-2022 er bedre end budget. 
Vi har fået oplyst beløbet vedr. Momskompensation 2021, hvor mere end 101 medlemmer bidrog 
med en gavedonation på min. 200,- kr. Disse gavedonationer betyder at vi er godkendt til at søge 
momskompensation og dette har for 2021 beløbet sig til kr. 303.000,-  
Vi er dybt taknemmelige for de mange gavedonationer, som får et ”beskedent” beløb til at vokse sig 
til et meget stort beløb. Så tak til de medlemmer der har gjort dette muligt. 
 
Kemi, gødning og vedligeholdelse af maskiner overskrider budget 2022 væsentligt, så banen bliver 
overskredet, men det er accepteret tidligere på året af bestyrelsen, da der er store prisstigninger på 
kemi, græsfrø, gødning, el og vand. Jesper, vores Chefgreenkeeper skal faktisk have ros for at være så 
tæt på budgetrammen med de udfordringer vi står overfor.  
Anlægskartotek gennemgås endnu engang af SS og NG til årets udgang. 
 
b. Sponsorpakker justeret med ønske om tilgang af Business Club medlemmer 
NG informerer om en forbedring og tilpasning af sponsorpakker. Vi vil rigtig gerne have flere med i 
Business Club. 
En potentiel hovedsponsor har takket nej til samarbejdet, men der arbejdes på et par alternative 
samarbejdsaftaler hvor udgangspunktet fra begge parter især handler om måden klubben takler 
bæredygtighed, innovation, sportslige ambitioner og grøn omstilling.  
 
 

3. Økonomi 
- Budget 2023 til gennemgang og godkendelse   
NG gennemgår budget 2023. 
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Bestyrelsen godkendte budget for 2023. 
Det er fortsat i bestyrelsens øjemål at forbedre likviditet og cash flow. Det skal dog nævnes at vi begynder 
at kunne se lyset for enden af tunnelen.  
 
 

4. Strategiopfølgning (Herunder dato for næste møde)  
Bestyrelsen er enige om ønsket at Sebastian fra DGU skal fortsætte som facilitator til klubbens 
strategiarbejde.  
Dato for næste strategimøde. NG sender en Doodle med datoforslag. 
 
Næste bestyrelsesmøde afvikles søndag d. 8. januar i forbindelse med næste strategiforløb. 
 

5. Eventuelt: 
Sekretariatet skal se i konstitueringsreferat, hvem der er på valg – se i konstitueringsmøde.  
 
Fra generalforsamlingsreferatet: 
Carsten Hansen blev genvalgt som formand. Er på valg igen i 2024 
 
Hanne Thomasen – 127 stemmer 
Stephan Schors – 125 stemmer 
Peter Pein – 122 stemmer 
Marianne Ormstrup – 119 stemmer 
Christian Pontoppidan – 101 stemmer 
 
Følgende er derfor på valg i 2023: 
Lars Bender, Søren Worsaae, Michael Sørensen og Christian Pontoppidan (pga. stemmer) 

 


