
 
Referat fra bestyrelsesmøde den 10. august kl. 19.00  

Referat nr. 276 
 
Deltagere: 
Jesper Billund JB 
Kent Budolfsen KB 
Helle Hove  HH 
Lone Fjeldgaard LF 
Torsten G. Christensen TC 
Per Falk  PF 
Lisbeth Christensen LC 
 
Fraværende: Kristian Kveiborg KK 
 
 

1. Golfspilleren i centrum v/ Kim Uldahl, DGU 
Kim Uldahl måtte melde afbud, men Jesper gennemgik de forskellige rapporter. Klubben 
kan glæde sig over meget høj ambassadørscore, både blandt medlemmer som gæster.  
 

2. Nyt fra formanden 
Der skal afholdes mussamtaler med personale. 
Medlem skaf medlem – ambassadørpakke til MiD 2016, til de medlemmer som skaffer et 
medlem som starter inden 1/10 2015. 
JB deltager i MiD 2015 formandsgolf om lørdagen og foredrag søndag morgen. 
Klubben har mange arrangementer i den nærmeste fremtid også med henblik på at 
synliggøre klubben for evt. nye medlemmer. 23/8 Hørmested Skole, 28/8 Open by Night i 
SuperBrugsen, Sindal, 29/8 Foreningsdag i Hallen, 5/9 Tag en ven med. Derudover er der 
Sponsormatch den 6/9 
 

3. Økonomi 
Faldende indtægter både vedrørende kontingenter og greenfee. Rettidig omhu på 
omkostningssiden er nødvendigt. 
 

4. Nyt fra udvalgene 
Turneringsudvalg: 
Vi først lige er kommet i gang med 2. del af turneringskalender samt eliteturneringen. 
Vi havde Proens turnering den 09.08 med ca. 75 deltagere og ny banerekord af Kim 
Kronborg, så det var en super succesfuld turnering med gode scores. 
Eliteturneringen starter op i kommende weekend - hvor vores 1. hold forhåbentlig klarer 
skærene og redder livet i 4. div. 
Vi har problemer med at stille 2. hold og damehold pga. afbud - men vi finder en løsning på 
det også. 
 



Begynderudvalg 
Arrangement - Søndag, den 23. august med Hørmested Privatskole fra kl. 14.00-17.00, hvor 
elever med forældre og lærere inviteres i golfklubben til en aktivitetsdag. Skolen sørger for 
pressedækning - der er brug for flere hjælpere til denne dag. Næste Tag en ven med er 5. 
september, men allerede nu er ambassadørpakken – medlem skaf medlem - ”Giv en gave 
for livet” gældende. Et prøvemedlemskab tegnet fra 15/8 2015 giver her i efteråret ret til, 
når golfkørekortet er erhvervet, at spille på den stor bane resten af 2015 for samme pris.  
Juniorudvalg 
Der er afholdt juniorturnering lørdag, den 8. august med 17 deltagere fra forskellige 
klubber. En rigtig god dag med fine score. Næste juniorturnering finder sted i Hirtshals den 
5. september. Udvalget håber, at juniorerne her fra klubben har lyst til at deltage. 
Husudvalg 
Der er stadig en lille smule maling tilbage, og det skal bruges på facaden af klubhuset. Det 
ser ud til, at der igen skal males klubhus næste år, da solen er hård ved træet. 
Der er problemer med, at det lugter meget grimt fra det ene herretoilet i klubhuset. 
Mogens Ellegaard har set på det og har haft rensebånd igennem. Hvis det ikke har hjulpet, 
bliver vi nødt til at have et kamera ind i systemet for at se, hvor problemet ligger. 
Sponsorudvalg 2 nye sponsorer med 3 årige kontrakter 
Baneudvalg -  se forrige baneudvalgsreferat, der er ikke afholdt møde i juli. August måneds 
møde afholdes 12.08. 
  
 

5. Opfølgning på beslutningsreferat (to do liste) 
Lisbeth ajourfører beslutningsreferatet.  
 
 

6. Eventuelt 
Næste møde mandag, den 7. september kl. 19.00 
 
 

 
 
 
Jesper Billund Kent Budolfsen  Helle Hove 
Formand  Næstformand  Kasserer 
 
 
Per Falk  Lone Fjeldgård  Torsten G. Christensen 
 
 
Kristian Kveiborg 
Sekretær  


