
 

Referat fra bestyrelsesmøde den 7. september kl. 19.00  

Referat nr. 277 
 
Deltagere: 
Jesper Billund JB 
Kent Budolfsen KB 
Helle Hove  HH 
Lone Fjeldgaard LF 
Torsten G. Christensen TC 
Per Falk  PF 
Kristian Kveiborg KK 
 
Fraværende: Lisbeth Christensen LC 
 

1. Nyt fra formanden 
Der opsættes nyt lysfølsomt camera og opsættes skilte ved bagrummene for at forebygge 
indbrud.  
Bestyrelsen opfordrer alle frivillige til at melde sig til medhjælpermatchen. 
Klubbens hjemmeside er under opdatering. 
 

2. Økonomi 
Ud over den manglende kontingent følges budgettet. 
 

3. Nyt fra udvalgene 
Eliteudvalget: Desværre rykkede vores herrehold i 4. division ned, så nu er 
kvalifikationsrækken højeste placering i eliteafdelingen for såvel damer som herrer. 
Turneringsudvalget: Den første turnering efter sommerferien var sponseret af klubbens 
pro, Adam Stevenson. I turneringen deltog 78 spillere, og Kim Kronborg satte banerekord 
med 69 slag. Tillykke til Kim for den imponerende runde. I den sidste weekend i august blev 
årets klubmesterskab afviklet. Der var fint vejr begge dage trods dårlige vejrudsigter.  
Stort tillykke til vinderne: 
Herrer Senior Leif Magersholt 
Herrer Otto Sort 
Dame Senior Lone Fjeldgård 
Junior Ronja Karred Larsen 
Dame  Susanne Nielsen 
Baneudvalg: Der foregår løbende vedligeholdelse af banen, så følg med på hjemmesiden, 
hvor greenkeeperne orienterer. Der ligger desværre mange cigaretskod på banen, og alle 
medlemmer bedes være behjælpelig med at samle op efter de formastelige, så der ser 
pænt ud på banen. Se i øvrigt referatet fra baneudvalgsmødet den 12. august. 
Begynderudvalg: Samarbejdet med Sindal Privatskole har været en stor succes. Et 
arrangement med elever og forældre den 23. august var meget vellykket med mere end 
120 deltagere. 



Sponsorudvalg: Sponsormatchen blev afholdt den 6. september med meget ros fra 
deltagerne. 
 
 

4. Opfølgning på beslutningsreferat (to do liste) 
Lisbeth ajourfører to do listen. 
 

5. Eventuelt 
Næste møde onsdag den 7, oktober kl. 19.00 
 
 
 

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


