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Mandag den 6. maj 2019 kl. 17.00 i klubhuset 
 
Deltagere: 
Claus Holm Christensen 
Lisbeth Moltzen 
Michael Traasdahl Møller 
Arne Nabe Poulsen 
Niels Fischer 
Iben Jungersen  
Kim Bjerre 
Peter Agerboe 
Ray Hamper (den 1. time) 
 
Dagsorden: 
1. Ray Hamper deltager fra kl. 17.00. 

Klubbens nye Chefgreenkeeper Ray Hamper blev af Claus budt velkommen. 
Bestyrelsens medlemmer præsenterede sig kort, hvorefter Ray præsenterede sig selv, og gav kort en 
beskrivelse af hans karrierer som greenkeeper og Chefgreenkeeper igennem mange år, de seneste 21 
år i Hjørring Golfklub. 
Rays første indtryk af banen er at, den står meget flot og velpasset, og der lød fra alle en stor tak til 
keeperne (Casper, Palle, Lars og Michael) og til Ole Steen for den store indsats de har ydet her i foråret. 
 

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde. 
 

3. Økonomi 
a. Regnskabsopfølgning 

Regnskabet blev gennemgået, og det forventes at blive som budgetteret. 
Den forventede momskompensation blev kort vendt. 

b. Medlemmer, status er vedhæftet. 
Vi har fået lidt flere indmeldelser end budgetteret. 
Blandt unge og studerende bliver klubben valgt på grund af beliggenheden og prisen. 
Blandt alle indmeldte angives det gode stemning, den gode modtagelse og service samt den 
gode restaurant som hovedårsagerne til valget af AGC 

c. Sponsorer 
Alle eksisterende sponsorater er gentegnet, ligesom der er kommet et par nye til. 
Arrangementerne er velbesøgte med en god stemning. 

 
4. Fra udvalgene 

a. Baneudvalg 
Intet nyt udover at Ray Hamper er startet en måned tidligere end forventet. 

b. Begynderudvalg 
Der er god gang i begynderturneringerne. 
Der kunne godt bruges lidt flere til mentorordningen. 
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c. Juniorudvalg 
Der nu et juniorudvalg, der består af to nye personer. 
Der er arrangeret fredagsturneringer for juniorerne hver anden fredag. 

d. Sportsudvalg 
Ved elitens majorturneringer indføres advarsler i de første tider efter turneringen, da der 
spilles langsommere end sædvanligt. 
Informationsbrevet der sendes til de gæstende klubber i Danmarksturneringen sendes som 
kopi til AGC-holdkaptajnerne. 

e. Turneringsudvalg 
Der undersøges muligheden for at der kun er én turneringsleder til Danmarksturneringen. 

f. Regel og handicapudvalg 
Thomas Rauhe er udtrådt af udvalget. Så der mangler medlemmer til regel- og 
handicapudvalget. Interesserede kan henvende sig til Peter på kontoret. 

g. Husgruppen 
 

5. Information fra formanden 
Orientering om vejføring til klubbens tilkørselsvej, hvor der bliver lagt helt ny belægning, samt lavet et 
30 km vejbump, dette sker torsdag den 9. maj. 
Orientering om lejekontrakt, som er i den afsluttende behandling i kommunalbestyrelsen. 
 

6. Fra sekretariatet 
Banens Dag blev en succes igen i år, hvor der blev nået en hel del på banen. I 2020 er det planen at lave 
lidt om på konceptet, så vi kan få lidt flere med til denne hyggelige dag. Der kommer mere information 
om dette direkte til klubbens medlemmer. 
Golfens Dag havde besøg af 30-35 gæster, som blev modtaget af ca. 25 frivillige fra klubben. Der var en 
meget god stemning, og arrangementet blev meget rost af gæsterne. 
Medlemskab af DGI. Klubben har søgt medlemskab af DGI med henblik på at få flere til at dyrke motion 
ved at spille golf her i klubben. Der vil blive informeret mere om samarbejdet senere. 
Opdatering på Pro-Am hvor der pt. er tilmeldt 12 hold. Der bliver brug for et antal frivillige til dette 
arrangement, så er der nogle der kunne have interesse i dette, må de meget gerne give besked til Peter 
på kontoret. 
Medlemshvervning. Det blev besluttet at arbejde på nye koncepter til at skaffe nye medlemmer. 
 

7. Lukkede / fortrolige sager 
Et medlem fra klubben er blevet indberettet af en greenkeeper for at slå meget tæt på vedkommende, 
sagen er løst efter undskyldning direkte fra Medlemmet til den pågældende greenkeeper. 
 

8. Hændelser og henvendelser 
Henvendelse fra ejerforeningen Skådehøjen med henblik på at få sat hastigheden på tilkørselsvejen til 
klubben ned, da der bliver kørt meget hurtigt. Der svares Skådehøjen at der bliver lavet et 30 km 
fartbump i starten af indkørselsvejen. 
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Forslag fra Henri Schlosser med hensyn til øgning af spillehastigheden ved brug af teesteder, der passer 
bedre til spillernes længde på slagene. 
Forslaget vil blive indarbejdet i en kommende kampagne, der skal have til formål at synliggøre 
fordelene ved at spille fra forskellige teesteder, hvor der blandt andet kan tages hensyn til spilleniveau. 
 

9. Eventuelt 
Solsejl til terrassen anskaffes hvis det kan gøres for kr. 5-10.000 
Fremtidig bestyrelse drøftes på næste bestyrelsesmøde. Det blev besluttet at inviterer de 2 suppleanter 
til at deltage i de kommende bestyrelsesmøder. 
Anvendelse af personprofiler i bestyrelsesarbejdet vil fremadrettet blive brugt til fordeling af 
opgaverne i bestyrelsen så kompetencerne bliver brugt bedst muligt i forhold til de kommende 
strategier for klubbens udvikling. 
Kommende strategi for klubbens udvikling. 
Der skal nu, da lejeforlængelsen er ved at være i hus, lægges nye strategier for klubbens fremtidige 
udvikling.  
Til dette skal klubbens medlemmer inddrages i processen, hvorfor Claus undersøger forskellige 
muligheder for ekstern hjælp til selve arbejdet med udviklingen af strategierne. 
Bestyrelsesmedlemmerne overvejer til næste møde mulige koncepter til formen for dette arbejde. 

 
10. Næste møde 

Mandag den 17. juni i klubhuset. 
Mandag den 26. august i klubhuset. 
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