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Referat  - Bestyrelsesmøde 
 

Dato og sted: 7. november 2022, fra 17:00 –> Aalborg GK, Jægersprisvej 35, 9000 Aalborg. 
 
Deltagere: Nicolaj Ahnfeldt Grinsted (NG), Søren Worsaae (SW), Marianne Ormstrup (MO),  
Carsten Hansen (CH), Christian Pontoppidan (CP), Michael Sørensen (MS) 
 
Afbud: Peter Pein Lorenzen, Stephan Schors, Hanne Thomasen 

Mødeleder: CH 
Referent:  NG 
 

 

Punkter til dagsorden  
       

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

CH kort orientering og introduktion omkring lørdagens dagsorden og proces til strategidag. 
Referat fra møde 9 godkendt. 
 

2. Orientering fra Golf Manager   
a. Budgetopfølgning september 22 (Bilag 1) 

Vi er år til dato foran budget i indtægter, hvilket især skyldes greenfee og sponsorindtægter.  
Hvad angår driftsomkostninger holder vi os fortsat indenfor det budgetterede, hvilket betyder 
vi estimerer overskuddet større end budgetteret. Der hviler bekymringer på stigninger i el, 
brændstof, gødning og vedligeholdelse af maskiner. 
 
CH: Da vi i denne bestyrelse påbegyndte vores arbejde med turnaround havde vi et mål om kr. 
13 mio. kr. i indtægter, og at vi nu forventer at realisere indtægter for over kr. 14 mio. er helt 
igennem fantastisk og flot arbejde. 
 

3. Udvalg: 
- Bygningsudvalg: Information om varmepumper (Orientering fra Lars) 
Varmepumperne er installeret og færdige. Vi er meget positive over for samarbejdet med 
leverandør Mariendal. De har været effektive fra morgen til aften, således installationen har kunne 
blive gennemført hurtigt og effektivt. Tidsplan og budget er gennemført og udført til perfektion. 
 
- Sportsudvalg: Skal klubbens proer støttes økonomisk? (Debat fremlagt af Søren) 
Jf. gammel beslutning støttes proer ikke økonomisk til at deltage i individuelle turneringer.  
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Beslutning vedr støtte til proer: 
Klubbens professionelle golfspillere skal støttes økonomisk ud fra klubbens sportslige ambitioner. 
Det er rimeligt at give en støtte økonomisk i deltagelse i Danmarksturnerings kampe mv. ud fra den 
sportslige gevinst/succes klubben får i form af deres præstationer.  
Desuden tilbydes eksponeringsmuligheder til afvikling af arrangement på vores anlæg. 
Fordelingsnøgle og detaljer aftales i sportsudvalget.   
 
- Baneudvalg: Skovning og pleje af skovarealer i Aalborg Golf Klub med tilbud fra HedeDanmark 
(bilag 3) 
Skovfoged hos HedeDanmark har udarbejdet rapport med rådgivning til pleje af skov/bevoksede 
arealer på vores golfbane. HedeDanmark har udarbejdet et overslag til behandlingen, som 
indebærer beskæring der har til formål at sikre at de bedste individer i bevoksningerne får plads og 
lys nok til at kunne udvikle sig til store træer med et godt og solidt rodnet. 
Derudover indebærer overslag opstamning af stikagraner langs skel, samt grenknuse gyvel 
arealerne på blå sløjfle. Overslag og tilbud vil blive behandlet i løbet af bestyrelsens strategiarbejde. 
 

4. Eventuelt: 
Frivilligt arbejde: Budgettet 2023 skal afspejle at klubben ønsker at skabe en sund kultur omkring 
det frivillige arbejde blandt klubbens medlemmer. 
 
Byggeudvalg/NG: Vi arbejder på investeringsforslag og er i proces med opbygning af business case 
af: 
1. Indendørs træningshal opført i maskinhal med simulatorgolf  
2. Møde- & loungelokale etablering i baglokale til herreomklædning med indgang fra blå 9 
Når materiale er gennemarbejdet, præsenteres business case og investeringsplan bestyrelsen. 
 
 

     


