
BLOKHUS GOLF KLUB 

Referat af bestyrelsesmøde 

Tirsdag 1.3.2016 kl. 16.30. 

 

Til stede:      Kristian Hedelund, Tom Bille, Bent Jørgensen, Birthe Østergaard, Willy Jørn Larsen,  

Afbud: Lars Bender, Jan Mikkelsen, Jytte Verwohlt. 

Delvis: Kenneth Sparre 

 

1 Formøde med Kenneth Sparre 

Kenneth Sparre og bestyrelsen drøftede samarbejdsformen for 2016 og bekræftede at Lars Bender 

vil kommunikere med Kenneth vedrørende opdateringer på hjemmesiden fra bestyrelsen, ligesom 

at de interne klubber selv vil kommunikere med Kenneth m. h. t. opdateringer herfra. 

Bestyrelsen vil bede Jan Mikkelsen bekræfte, at rulle reklamerne på hjemmesiden alle er aktive og 

bliver betalt for. 

Bestyrelsen og Kenneth Sparre vil evaluere samarbejdet igen om 6 mdr. 

 

2 Godkendelse af sidste referat. 

Referat af sidste bestyrelsesmøde godkendt og underskrevet. 

     

3 Siden sidst fra Formanden. 

Formanden har modtaget følgende informationer fra Dan Stage, Blokhus Golfcenter: 

Renovering: Alle skraldespande er nu blevet sat i stand og arbejdet med at beklæde udslagshuset 

indvendigt er nu gået i gang. Efter dette vil teesteds skilte blive renoveret. 

Tee steds markeringer: Senere på året vil teesteds markeringerne blive ændret fra hvid/gul/rød til 

63/58/54/50 svarende til banens længde fra de forskellige teesteder. 

Sand i bunkers: Arbejdet med at udskifte sand i bunkers vil fortsætte i den nye sæson. 



Café: Caféen åbner den 1. marts med begrænset udvalg og lidt kortere åbningstider. Afhængig af 

vejret og behovet bliver åbningstider og udvalg udvidet senere i foråret. 

 

4 Økonomi. 

Budgetopfølgning per 29.02.2016 blev gennemgået og, bortset fra usikkerheden omkring sponsor 

indtægten, ser denne fornuftig ud. Vi er pt 655 medlemmer. 

 

5 Match kalender 2016.  

Matchkalender 2016 er nu færdig efter at åbningsmatchen er rykket 1 uge frem, men er endnu 

ikke oprettet på hjemmesiden, hvilket Lars Bender vil sørge for snarest. 

 

6 Ambassadørmatch. 

Tom Bille har studeret DGU’s forslag til Ambassadør match med deltagelse af lokale virksomheder 

– alt med det formål at få udbredt interessen for golf og især for Blokhus Golfklub. Efter drøftelse 

blev det vedtaget, at Tom vil kontakte Poul Kjeldsen og Jytte Verholdt for at søge at organisere en 

tilpasset udgave af ambassadørmatch i Blokhus i samarbejdet med Blokhus Golfcenter. 

 

7 Golfens Dag. 

Kristian Hedelund vil tage en dialog om tilmeldingen til Golfens Dag med Blokhus Golfcenter. 

 

8 Rabat for ældre/handicappets for brug af buggys. 

Kristian Hedelund vil tage en dialog med Blokhus Golfcenter herom. 

 

9 Bestyrelsesforsikring via DGU. 

Birthe Østergaard har undersøgt DGU’s forsikringer og konklusionen er at DGU ikke har nogen 

forsikring af klubbestyrelsers medlemmer. Bestyrelsen fastholder at det ikke er nødvendigt at 

tegne en bestyrelses forsikring. 



10 Sponsoraftale med Sparekassen Vendsyssel. 

Som følge af indholdet i den seneste revision af sponsoraftalen, som indgået mellem Centeret og 

Sparekassen Vendsyssel, har Blokhus Golfklub en manko for 2016 på kr. 10 000 i budgettet. 

Kristian Hedelund og Bent Jørgensen vil afholde afklaringsmøde med Dan Stage herom. Kristian 

Hedelund vil arrangere. 

 

11 Medlemsmøde 16.3.2016. 

Dagsorden er fastlagt og offentliggjort i klubhuset og på hjemmesiden. Bestyrelsen opfordrer 

Blokhus Golfcenter til at deltage i mødet og at give medlemmerne information om forhold 

vedrørende banen og caféen på mødet. 

Bent Jørgensen og Willy Jørn Larsen er forhindret i at deltage. 

 

12 Eventuelt. 

Billetter Made in Denmark. Vi har modtaget tilbud om at sælge billetter til Made in Denmark 2016 

og Kristine Hedelund vil tage håndteringen heraf op med Blokhus Golfcenter. 

Velkomstpakker til nybegyndere: Birthe Østergaard gjorde opmærksom på at informations 

indholdet i begynder pakkerne trænger gevaldigt til en opdatering og Birte Østergaard og Kristian 

Hedelund vil organisere dette med hjælp fra Centeret. Birthe Østergaard blev bemyndiget til at 

anskaffe 50 nye velkomstpakker.. 

DGU repræsentantmøde: På det kommende DGU repræsentantskabsmøde 18-19.3.2016 vil 

Kristian Hedelund deltage. 

Kaninmatcher på Pay and Play banen: På grund af måtternes beskaffenhed ønsker Birthe 

Østergaard at kaninerne får lov til at tee op på græsset - og Kristian Hedelund vil tage emnet op 

med Centeret. 

Parmatch klubben: Parmatch Klubben er nu oppe på 108 medlemmer og Tom Bille vil tage den 

pålagte spiller begrænsning på 80 spillere op med Centeret. 

Individuel deltagelse i DGU kurser: Bestyrelsen fastslog ikke at bevilge kursus betaling til 

individuelle klubmedlemmers deltagelse i DGU kurser. 

DGU frikort: Blokhus Golfcenter opfordrer bestyrelsens medlemmer til at advokere overfor andre 

klubbers bestyrelsesmedlemmer, som vi møder, at DGU frikortene bruges efter hensigten. 



13 Næste møde. 

Følgende bestyrelsesmøder er fastlagt:  

- Tirsdag 5.4.2016 kl. 16.30 i Blokhus Golfklub . 

 

 

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

Kristian Hedelund Lars Bender   Bent Jørgensen 

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

Tom Bille  Birthe  Østergaard  Willy Jørn Larsen 


