
BLOKHUS GOLF KLUB 

Referat af bestyrelsesmøde 

Tirsdag 31.5.2016 kl. 16.00 i klubhuset. 

 

Til stede:      Kristian Hedelund, Tom Bille, Bent Jørgensen, Lars Bender, Birthe Østergaard, Jytte 
Verwohlt, Jan Mikkelsen, Willy Jørn Larsen og Dan Stage. 

Afbud:   

 

1 Godkendelse af sidste referat. 

Referat af sidste bestyrelsesmøde godkendt og underskrevet. 

     

2 Siden sidst fra Formanden. 

Hole-in-one sponsor: Som nævnt på sidste bestyrelsesmødet vil Bent Jørgensen sponsere 

forbruget af hole-in-one præmier i 2016. Kristian Hedelund og Dan Stage vil tage kontakt til mulige 

sponsorer derefter. 

Dronninglund Golfklub: Som nævnt på sidste bestyrelsesmøde ser bestyrelsen intet behov for 

ændringer i den indgåede aftale med Dronninglund Golfklub. Kristian Hedelund vil afslutte aftalen 

med Dronninglund Golfklub. 

Golfens Dag: Ved Golfens Dag 2016 deltog én familie med 7-8 deltagere og bestyrelsen vil vurdere 

nytteværdigen af Golfens Dag 2017. 

Digital Signatur: Kristian Hedelund er i gang med at oprette Digital Signatur for sig selv på 

klubbens vegne. 

 

3 Økonomi. 

Budgetopfølgning per 31.05.2016 blev gennemgået, og konklusionen er at 2016 Budgets overskud 

på kr. 22.700,- ikke kan nås, men samtidig at der er gode forklaringer herpå, bl. a. ekstraordinære 

udgifter til IT. 



Medlemsoversigten per 31.5.2016 viser en samlet tilbagegang siden 31.03 på 5 medlemmer til nu 

669 medlemmer. Herunder gemmer sig en tilbagegang i A medlemmer på 12 medlemmer. 

Bestyrelsen sigter på at 2016 vil vise et drift resultat på plus/minus nul, men for at dette skal 

kunne opnås skal der findes kompenserende indtægter både for de manglende sponsorindtægter 

og for de manglende kontingentindtægter. 

Jan Mikkelsen har etableret en aftale med en lokal revisor om mulig fremtidig revision af klubbens 

regnskaber og denne aftale vil give en besparelse i forhold til den nuværende aftale. Bestyrelsen 

bakkede op om forslaget. 

Da revisor skal vælges af Generalforsamlingen, vil Kristian Hedelund tage initiativ til at der 

indkaldes til afholdelse af ekstraordinær generalforsamling i tilslutning til næste bestyrelsesmøde 

med eneste punkt på dagsordenen: ny revisor. 

 

4 Ambassadørmatch. 

Tom Bille har taget kontakt til to lokale firmaer og begge firmaer overvejer pt at deltage i en 

Ambassadørmatch. Tom Bille har sat som mål at 130-140 medarbejdere i lokale virksomheder skal 

modtage tilbud om at deltagelse, og at 30-40 efterfølgende vil tilmelde sig. Blokhus Golfcenter vil 

fremstille en folder for invitationen. Ambassadørmatchen vil blive afholdt midt i august 2016 og 

Kristian Hedelund og Dan Stage vil sammen fastsætte den endelige dato. 

 

5 Drift af Caféen. 

Bestyrelsen evaluerede medlemmernes hidtidige reaktioner på driften af Caféen i 2016 og 

konkluderede at disse er overvejende positive. 

 

6 Info fra udvalg. 

Regel og Hcp: De ved sidste bestyrelsesmøde omtalte disciplinærsager er nu afsluttet. 

Turneringsudvalget: Bestyrelsen er, stadig, glad for den store opbakning til klubmatcherne i 2016. 

Baneudvalg: Baneudvalget afholdt første møde i 2016 i maj og Tom Bille vil udsende referat til 

bestyrelsen og til klubbens hjemmeside. 

Begynderudvalg: Kaninmatcherne afvikles i hyggelig atmosfære – men naturligvis kunne vi godt 

ønske os nogle flere deltagere. 



7 Eventuelt. 

 

14 Næste møde. 

Følgende bestyrelsesmøde er fastlagt:  

- Mandag 22.8.2016 kl. 16.00 i Blokhus Golfklub. 

 

 

----------------------- -----------------------------  ----------------------- 

Kristian Hedelund Lars Bender   Bent Jørgensen 

------------------------- ----------------------------------  --------------------------- 

Tom Bille  Birthe  Østergaard  Willy Jørn Larsen 


