
Protokol for Løgstør Golfklub

Dagsorden til bestyrelsesmøde den 09.11.2022 - kl. 17.00 i Klubhuset. 

  
      Afbud fra Per Gjessing og Palle A. Christensen.

 Deltagere:                              

PO: Per Olsen
PG: Per Gjessing
JR: Jens Rønberg Christensen

PE: Preben Eskildsen
KC: Karina Christensen
SH: Solveig Hosbond (suppl)

BJ: Bente Jespersen
EH: Erik Heilemann Jensen
PC: Palle A. Christensen(suppl)

 

Dagsorden Referat Ansvarlig 
for 
opgaven

Til Underskrift:
Protokol fra mødet 12.10.2022

Underskrift på fuldmagt til revisor – Se bilag her

Underskrevet af de mødte.

Underskrevet af PO, PE, CK.
CK indsender skema til revisor KC
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Protokol for Løgstør Golfklub

Pkt. 1 Opfølgning på punkter fra tidligere møder:

Har vi accept fra Himmerland/Concordia forsikring 
omkring aflåsning / EH.

Har vi plan for klubtrøjer / EH? 

Har vi aftale på plads omkring internet og kabel-tv / KC.

Sponsorudvalg / PO 

EH har talt med Concordia:
I øl rummet; “Skallen” er ikke sikret ved et åbent 
vindue oplyser forsikring. Kan afklares ved, at 
lukkevagt lukker vinduet og lader depotdøren 
stå åben, ud til øvrige lokaler om natten, så øl 
anlæggets varme trækker derud.  Til morgen 
åbnes vindue og døren låses af. 

Aftalt, at denne procedure startes fra foråret - 
når ølanlægget sættes i gang igen. 

BJ sender ny instruks til lukkevagter, når vi når 
dertil. Her i efteråret lukkes vinduet døgnet 
rundt, når ølanlægget er blevet tømt/lukket ned. 

M.h.t. campinggæster: Når vi åbner til gæster og 
lader yderdøren stå åben, har vi igen åbnet 
“skallen”, det går ikke. Den indvendige dør 
(mellem forkontor og baggang) skal være en 
dør, der svarer til yderdøren (sikringsniveau 
20S) OG tillige skal der indhentes en 
dispensation. Erik svarer tilbage til Concordia, at 
vi vil gerne have en dispensation, men at vi først 
sætter ny dør op til foråret. Jens Erik 
forespørges om en dør dertil.

Erik arbejder videre med Allan Høgh. 

Internet og kabeltv ER på plads oplyser KC.

Sponsorudvalg / PO. Afslag fra 2 personer og 

BJ

EH

PE

EH
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Protokol for Løgstør Golfklub

Til orientering

Pkt. 2 El opgørelse pr. 30.09.2022.
Se link til opgørelsen her

Per O tjekker op med Nordlys; hvorfor har vi 
puljeaftale og ikke - som aftalt på 
bestyrelsesmøde og meddelt ved mail dertil 
først på året - en variabel aftale. 

PO
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Pkt. 3 Perioderegnskab 31.10.2022 med budgetafvigelser / KC

Likviditetsoversigt.

Debitorliste pr. 7.11.2022

Se mail fra Peter Larsen her

Gennemgået. Dækningsbidrag på mad 26%. 
Dækningsbidrag på drikkevarer 46%, lidt lavt, 
men ok. P.t. overskud ca. kr. 169.000. Forventes 
ved årets afslutning at være på kr. 69.000. 

JR bemærket, at reparationer til 
vandingsanlægget ER lavet, men ikke monteret. 
Derfor ikke modtaget regning endnu på de kr. 
32.000. Medtages i budget med den faste del af 
tilbuddet/udgiften. Restudgiften afventes.

Elmåler i laden tæller al el, inkl. klubhus, 
pumper og ladere. Derudover er særskilt måler 
på vandforsyningens fremdrift til pumper. Denne 
elmåler styres af kommunen, hvorfra regning 
kommer (kr. 18.328 for opgørelse pr. jan 21 
betalt i jan 22).

Aftalt, at elmåler (under denne udsvingsperiode 
i el udgift) aflæses til hvert bestyrelsesmøde og 
medtages som et punkt på dagsorden. Drøftet, 
at vi til foråret evt. opsætter en bi-måler for at få 
en fornemmelse af, hvor meget pumperne 
belaster den samlede elregning.  

Gennemgået.

KC har sendt rykkere og fået svar fra flere 
skyldnere. 

KC tjekker med DGU/Golfbox, hvordan man 

KC

PE
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Protokol for Løgstør Golfklub

Til beslutning
Pkt. 4 Indkøb af Traktor i 2023.

Indstilling fra Baneudvalg – Se link til de 2 muligheder her

Pris på Leasing med nuværende rente.
Ved køb af traktor til kr. 220.000

Ved køb af traktor til kr. 330.000

Hvilken model skal der arbejdes videre med?

Se den overordnede investeringsplan – Maskiner.

Budgetforslag fra Baneudvalget ”Drift maskiner og bane 
2023” – Se oplæg her   /JR 

Udgifter til vedligeholdelse Golfbiler – Se oplæg fra 
Kristian Gregersen her. 

Baneudvalget har lagt op til, at den lille gamle 
traktor beholdes, ved køb af 50HK traktor Sollis 
med styrehus til kr. 220.000, der dækker 
behovet. 

Dette godkendtes. Udvalget har hos anden 
forhandler fået handlet prisen ned til kr. 205.000. 
Det aftaltes, at baneudvalget indgår aftale om 
bestilling nu med levering og betaling pr. 
01.04.2023. Udvalget drøfter videre med 
Midtfjord Agro om de vil være “med” på denne 
nedsatte købspris og evt. med indgåelse af et 
sponsorat om skilt på banen. 

Gennemgået.

Gennemgået med samlet banebudget kr. 
528.000 hvormed det indgår i klubbens budget. 

Er medtaget i klubbens budget.

PE/JR

Pkt. 5 Forventet stigning i omkostninger til drift af golfbane iht. 
DGU ca. 15% - Se materiale fra DGU møde 25.10.2022 
her. 

Gennemgået.
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Pkt. 6 Gennemgang og beslutning om det budget, der skal 
fremlægges og godkendes på førstkommende 
generalforsamling.

Udkast til budget her

DGU-kontingent 2023 kr. 167,- pr. medlem, både Flex og 
fuldtid. Kr. 89 for Junior og Langdistance og Årskort samt 
kr. 33 for junior u/banetilladelse. 

Se svar fra Banken omkring provision og rente her.

Spillede runder i 2022 på landsplan er faldet 10%.
Se materiale fra DGU møde 25.10.2022 er.

Gennemgået budget 2023 og tilrettet poster – 
med forventet overskud på ca. kr. 3.000, -.

PO arbejder på at få tilpasset budget, så vi 
indstiller til generalforsamling, at der opkræves 
ekstra kr. 500 i kontingent for 2022, en 
opkrævning som sendes til betaling 01.07.2022. 
Alle øvrige kontingenter opkræves ud fra det 
som er vedtaget på generalforsamling i 2022.

Der er nogle rettelser til kontingent og antal af 
medlemmer, lidt omkring renter og 
markedsføring. 

Når Karina har sikret og er enig i de forslag der 
er lavet til ændringer af budget, fremsendes det 
til bestyrelsen. 

Det blev aftalt, at vi meddeler Sparekassen 
Danmark, at vi ønsker nedskrivning af 
kassekredit med de aftalte kr. 50.000 årligt, pr. 
31.12 mod i dag 31.03, første gang 31.12.2022.

PO/ KC

PO
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Pkt. 7 Beregning af kontingent for 2024 – Pristalsregulering som 
den ser ud her pr. sept. 2022 - vedhæftet her. 

Skal vi evt. overveje at tage en del af stigning med i år – 
Kræver dog en generalforsamlingsbeslutning / PO

Vi lægger op til, at der på generalforsamling 
tages beslutning om forhøjelse af kontingentet til 
kr. 6.165. Ved godkendelse sendes 
ekstraregning på kr. 500 for 2023 ud, f.eks. til 
betaling pr. 01.07.2023.

Vi prøver at få sat GolfMore-automaten op til, at 
der ved gæsters indtjekning spørges til, om de 
vil på drivingrange, hvis ja, så videre til 
yderligere betaling af kr. 20,- for bolde sammen 
med greenfee.

Greenfee med muslingerabat sættes op til kr. 
325,- i stedet for kr. 300,- (fra 01.01.2023). 
Skal tilpasses Golfboks og hjemmeside. 

PO

KC

PO/BJ

PO

Pkt. 8 Skal vi bytte flere Greenfee, med andre klubber og så 
tilbyde sponsor og medlemmer, at de kan købe en 
lykkepose med f.eks. 2 x 4 Greenfee for kr. 900,- til andre 
klubber. / PO

Det blev aftalt der kan arbejdes videre med en 
sådan løsning. Vi lader beslutningen herom gå 
videre til Sponsorudvalget til deres næste møde. 

PO
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Pkt. 9 Kvinder og Golf – Skal vi deltage her? Hvis ja, hvem har 
opgaven – Se mail fra DGU om sagen her

BJ deltager i webinarmødet (Nej, det viser sig, 
at det ene møde var i dag den 9. og det næste 
den 17., hvor jeg også har møde i både Match- 
og i Sponsorudvalget på samme tid 🙁 )

Der arbejdes videre (i Begynderudvalget) om at 
få lavet arrangementer for grupper for kun 
kvinder.

BJ

BJ/
John

Pkt. 10 Udlejning af sommerhuse – og modtag provision, er det 
noget vi ønsker at deltage i? – Se mail her

Vi deltager ikke. PO

Pkt. 11 Rain Bird – Er det noget vi har og noget vi fremadrettet 
skal investere i? – Jeg afventer p.t. svar fra Greenkeeper 
og baneudvalg. 

Se priser her
Se beskrivelse her

Det ER nødvendigt, meddeler greenkeeper via 
baneudvalgsformand JR.

Er bestilt. JR

Pkt. 12 Ønske til langrend på Golfbanen? 
Se mail her
Indstiller til vi giver afslag / PO

Nej, afslag igen i år. PO

Til Orientering:
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Pkt. 13 Der er afholdt MUS-samtale med Mogens og løn og 
ansættelsesvilkår er tilpasset for 2023. / PO og JR. 

Vi har genansat Jens Egelund fra 03.04.2023.  / PO og JR

Gennemgået.

Pkt.14 Orientering fra DGU-møde – Se materiale fra mødet her

Fra 2023 bliver DGU kort Digitalt. De medlemmer, som 
har gl. kort, vil fortsat kunne benytte det, men nye 
medlemmer får kun digitalt kort – i første omgang som 
App med scanner kode. 

Gennemgået.

Drøftet, at vi afventer yderligere informationer 
fra DGU, men at vi nok skal forvente indkøb af 
en scanner til opkobling på medlemsterminalen. EH/BJ

Pkt.15 DGU arbejder sammen med Golfbox på hvordan, man 
kan booke tid når man ikke har DGU nummer – 
udlændinge og gæster til Pay & Play bane. 

Gennemgået.

Pkt.16 Juniorudvalgets planer for 2023. (vigtigt at fokus er på 
hcp. 37-54 spillere).  – Ifølge DGU er det vigtigt med Golf 
hele året også vintergolf for Juniorer, løser vi det? – PG

Se plan for Juniorudvalget her

Begynderudvalget (rekrutteringsudvalg) – Plan for 2023 
BJ

Gennemgået.

Bemærk, at Karina og Lasse skal slettes i 
Golfbox under Juniorudvalget. 

Per O afventer en liste/plan over hvilke dage 
med træning, hvilke begynderdage, 
markedsføring mm. Skal bl.a. bruges til aftale 
med træner. BJ rykker begynderudvalget/John.

PO

BJ
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Pkt.17 Klubaften 2023 – er der ideer, eller laver vi ikke nogen? PT ingen ideer for planlæggelse.

Der afholdes derfor ikke klubaften primo 2023.

Pkt.18 Evaluering af Medhjælpermatch og –fest. Gentages den 
næste år på samme vilkår?

Gennemgået. Alles opfattelse var at alt var 
forløbet fint, herunder også maden. BJ laver en 
køreplan til brug ved næste års arrangement, 
bl.a. om at vi skal sørge for bestilling af hjælp i 
køkkenet, aflæsning af drikkevarer inden 
dagens start mm. Køreplanen lægges i 
Dropbox, Matche.

BJ

Pkt.19 Møde med naboklubber, afventer p.t. bestyrelsesmøde i 
Aars. / PO. 

Gennemgået.

Pkt.20 Ophør af SGN – Se mail her Gennemgået.

Skal tilpasses på hjemmeside og opslag i 
klubhuset for 2023. 

PO og 
BJ

Pkt.21 Statusrapport hjemmeside 1.11.2022 Oplyst.
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Pkt.22 Info fra møde i Golf ved Limfjorden – PO/PE Klubkontingent 2023:

Kontingent 2023 bliver igen kr. 900, der var ikke 
opbakning til vores forlag om ny pris.

Ledelsen Steen Karup og Skive Golfklub samt 
Torben Larsen blev genvalgt. 
Fællesudgifter 2022 ca. kr. 5.000.
Hverveprocenter 2022 gn. 41% LGK har 36%.

Kontingent i naboklubber.: 
Harrevig kr. 6.150.
Morsø kr. 5.700 + pristalsregulering.
Hjarbæk kr. 6.600.
Jammerbugt kr. 6.000.
Hvalpsund kr. 5.900 + 300-400.
Års kr. 5.650 + kr. 300-400.
Skive kr. 5.700 + 200-300.
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_______________________________           ______________________________       _______________________________ 
Per Olsen                 Preben Eskildsen     Erik Heilemann Jensen 

Pkt.23 Evt. 

Reklame på gavl af maskinhus. 

Drøftet at der bør ske ændring af flere punkter i 
vedtægterne. Lægges op til beslutning på 
generalforsamlingen. 

PO laver udkast til ændringer til næste 
bestyrelsesmøde. 

Der blev aftalt, at der godt kan sættes reklamer 
på gavl ved maskinhus. PO arbejder videre med 
sponsor. 

Vi forsøger at fremsende ansøgning til Vindpark 
Thorup Sletten, til renovering af græs og roff. 

Vi laver opslag på Hjemmeside om mulighed for 
køb af Julegaver: Golfhæftet og/eller Greenfee. 

PO

PO

PO

PO

Kagetur: Preben Eskildsen

Næste møde: 25.01.2023
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_______________________________           ______________________________       _______________________________ 
Bente Jespersen                Jens Rønberg Christensen      Karina Christensen 

_______________________________           ______________________________       _______________________________ 
Per Gjessing (som læst)                      Palle A. Christensen (som læst).                Solveig Hosbond 
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