
Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 26. april 2022 

Deltagere:  
 

Suppleanter:  

Gæst: 

Afbud fra:  

Kim Stubbergaard Reese, Ove Christensen, Hans Jørgen Nymark, Brian Strøm, Georg 
Severinsen, Klaus Dybro, Lene Understed Jacobsen, Inge Møller Thomsen 

Dann Sørensen, Jacob Juel Olesen 

 
Phillip S. Larsen 

- 

1.  Nyt fra Proen v/Phillip 

God start og modtagelse af Lotte (deltid) og Claes på fuldtid. En stor gevinst også for 
klubben med øget serviceniveau og flere træningsmuligheder  

Vækst i træningshold, der alle fremstår med tilgang:  
- Juniorklubben 
- Gå-til-golf-kurser (imponerende knap 90 menige medlemmer går hertil udover junior, 
begynder og elitetræning) 
- Begynderne er på højeste niveau i rigtig mange år.  

Der arbejdes med forslag til mentorklub for nye medlemmer – f.eks. en Facebookside.  

 

2 Orientering fra Sekretariatet 

Vi fokuserer på en åben og direkte kommunikation med vores medlemmer. I den 
forbindelse er der fastsat et åbent hus-arrangement fredag 20. maj 2022 kl. 16-20. Denne 
dag byder vi på hotdogs på terrassen, at sparke dæk i maskinhuset, møde personalet i 
øjenhøjde og spørge ind til stort og småt, banevanding, besøge sponsorrepræsentanter 
og meget mere. Invitation følger.  

Ansættelse af Sebastian Hansen i uddannelsespraktikant. Sebastian studerer på 
Sportsmanagement-uddannelsen i Aalborg og vil hen over foråret og sommeren blive 
tilknyttet sekretariatet.  

Næste sponsorarrangement er virksomhedsbesøg hos Coolshop mandag den 9. maj.  

Isolering af vinduer i bistroen færdiggøres i næste uge. Kæmpe ros til de frivillige bag 
projektet.  
Der arbejdes på at etablere skur til boldopsamler på driving range. Skuret er sponsoreret 
af Calundan.  
Sekretariatet skal tilbageføres til sin oprindelige stand. Dør er bestilt og skranken flyttes 
ind i nuværende lokale. Materialer er sponsoreret af Swedoor og XL Byg Elling 
Tømmerhandel.  

3. Orientering fra kassereren 

Regnskabet ser lovende ud i 2022, men vi skal huske på vi i indeværende år ikke får 
200.000 i årlig gave fra B.S. ApS, og der kan komme prisstigninger på indkøb m.v. 

4 Baneudvalget   

Vi har ansat 2 Flexmedarbejdere til diverse opgaver.  
Der skal ansættes en sæsonarbejder primært til klipning når der kommer rigtig gang i 
væksten.  



Temperaturen veksler mellem 3 og 15 grader i greens, så vi håber snart temperaturen 
stiger om natten.  
Greens bliver klippet 2 gange om ugen og tromlet en gang hver uge. Der bliver topdresset 
og jorden har fået en stress-booster så de bliver mere modstandsdygtige.  
 
Når der er god vækst på banen, skal vi bruge vores nyindkøbte maskine som prikker, 
løsner og lufter jorden i en arbejdsgang. Man testede den på hul 18 i oktober 2021.  
Fairway og teesteder klippes ugentlig.  

5 Blokering af tider  

Med henblik på at give vores medlemmer bedre mulighed for at komme ud og spille på 
ønskede tidspunkter, er blokeringer gennemgået for at efterse hvordan vi optimerer og 
skaffer flere ledige starttider – til gavn for alle. Dette arbejde vil fortsættes løbende hen 
over sæsonen  

6. Danmarksturneringen – bemanding/hjælper 

Snart venter første weekend med hjemmekampe i eliten.  
Bemanding til Danmarksturneringerne er på plads 

7. Challenge Tour 

Koordinerende møde med Made in Himmerland den 3. maj. Dagsorden: Bane og 
kommercielle aktiviteter.  

Frederikshavns Kommunes pulje for By og Opland har giver positivt tilsagn om økonomisk 
støtte af eventet. Herudover bidrager kommunen med ekspertise fra det eget team med 
rutinerede og stærke kræfter indenfor arrangering af sportsarrangementer/værtsskab i 
verdensklasse.  
 

8. Eventuelt  

Der afholdes møder med alle udvalgsformænd – Dato kommer snarest 

Vi forventer der vil blive indgået aftale med Norlys om etablering af ladestandere til 
elbiler på parkeringspladsen, uden det økonomisk belaster Golfklubben. 
 

Referent Inge Møller Thomsen/Brian Strøm 
 
 


