
 

Referat fra bestyrelsesmøde den 11. november kl. 19.00  

Referat nr. 279 
 
Deltagere: 
Jesper Billund JB 
Kent Budolfsen KB 
Helle Hove  HH 
Lone Fjeldgaard LF 
Torsten G. Christensen TC 
Per Falk  PF 
Kristian Kveiborg KK 
Lisbeth Christensen LC 
 
Fraværende: 
 

1. Nyt fra formanden 
Det forventes at personalesituationen er på plads inden nytår. 
 Der kommer ændringer i EGA-handicapsystemet gældende fra 2016. De nuværende regler 
kan ses under www.golf.dk nederst på siden. 
Aftalen om gratis spil mellem Løkken, Hirtshals og Sindal golfklubber er forlænget til 31.03 
2017 
 

2. Økonomi 
1. udkast til budget 2016 blev gennemgået. 
 

3. Nyt fra udvalgene 
Regionsgolf: Aldersgrænsen for herrer i Senior- og Veteranrækkerne ændres til 
50 år for seniorer og 60 år for veteraner, så det er ens for damer og herrer. Der oprettes 
måske en Superveteranrække med aldersgrænse 70 år. Dette afhænger dog af interessen i 
klubberne. 
Husudvalg: Der er hele tiden reparationer på klubhuset. Senest er eksspansionbeholderen 
skiftet på grund af utæthed, og en wc-kumme på herretoilettet er skiftet. Brusehoved i 
herrebaderummet giver ikke meget vand, og problemet vil blive løst. 
Terrassemøbler sættes i ”vinterhi” mandag den 16. november. 
Juniorudvalg: PF deltog i et Landsseminar i Middelfart den 7. november for junior- og 
eliteledere. Deltog i den del, der omhandlede juniorarbejdet, og det gav inspiration til 
juniorindsatsen i klubben. 
Turneringsudvalget: Årets sidste klubturnering blev afviklet lørdag den 7. november med 
efterfølgende spisning. Menuen var traditionel julemad med sild, grønlangkål og ris a' la' 
mande. Der deltog 61 spillere i turneringen og 68 til spisning. 
Baneudvalg: Etablering af ny puttebane påbegyndes.  Nye greenfee-priser når der spilles 
med vinterrestriktioner. Der er blevet ryddet op i den gamle greenkeepergård. 

http://www.golf.dk/


Se i øvrigt referat fra baneudvalget på hjemmesiden. 
 

4. Opfølgning på beslutningsreferat (to do liste) 
Beslutningsreferatet ajourføres. 
 

5. Eventuelt 
Næste møde onsdag den 9, december kl. 18.30. 

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


