
 

Referat fra bestyrelsesmøde den 9. december kl. 18.30  

Referat nr. 280 
 
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 
 
Sindal Golf Klub er i 2015 blevet kåret som landets bedste golfbane af Golfhæftets brugere. 
Utrolig flot og en fantastisk reklame. 
I analyseredskabet "Golfspilleren i centrum", som klubben har brugt i 2015 kan vi se, at 
vores ambassadørscore blandt medlemmerne er på 84 %, hvor landsgennemsnittet er 53 % 
og gennemsnittet i Nordjylland er 64 %. Blandt greenfee-gæster er ambassadørscoren 70 % 
mod 38 % i landsgennemsnit og 44 % i gennemsnit i Nordjylland. Vi har grund til at være 
stolte. 
Af økonomiske årsager har det været nødvendigt at lukke for start på hul 1 indtil kl. 7.10.  Så 
har greenkeeperne kunnet arbejde uden afbrydelse af spillere, og vi har sparet 
overtidsbetaling for arbejde mellem kl. 5 og 6. Det har givet en besparelse på mere end 
60.000 kr. Til gengæld har spillerne kunnet starte på hul 10 indtil kl. 7 for derved at være 
foran greenkeeperne uden at genere dem i deres arbejde, og så reservere tid på hul 1 efter 
kl. 7.10. Bestyrelsen synes, det har været en fornuftig måde at spare på omkostningerne. 
Der er møde i SGN den 12. januar i Dronninglund Golfklub. 
 

2. Økonomi 
 
Økonomisk set har 2015 været et vanskeligt år. Det kolde og regnfulde forårsvejr gjorde det 
vanskeligt at overbevise evt. nye golfspillere om, at golf er spændende og sjovt, og ligeledes 
var det svært at lokke greenfee-spillere til vores dejlige bane. Det har betydet, at klubben 
mangler ca. 120.000 kr. i indtægter for 2015. Det har derfor været nødvendig med en meget 
stram økonomisk styring. Vi besluttede dog i foråret at lægge nyt gulvtæppe i mødelokalet 
og udskifte lamperne i klubhuset. Det har bevirket en overskridelse af budgettet med ca. 
25.000 kr. Til gengæld har vi sparet på lønningerne til greenkeeperne ved at undgå 
overtidsbetaling for timen mellem kl. 5 og 6 og ved en stor mængde frivilligt arbejde. 



Ligeledes er der sparet i administrationen, og der er sparet omkring 40.000 kr. i 
renteomkostninger, hvilket skyldes en god likviditet. Der forventes dog et resultat omkring 
0. 
 

3. Nyt fra udvalgene 
 
Baneudvalg: Greens bliver dybdeprikket og tromlet samt svampebehandlet en sidste gang 
inden vinter. Et projekt, der har været planlagt et par år, er nu gennemført. Der er tale om 
en ny puttebane, hvor greenen ligner dem, der er på banen og ikke helt flad som den 
nuværende. Denne bibeholdes dog, men kan evt. inddrages, hvis der bliver brug for det 
senere. Den nye puttebane kan dog først tages i brug sidst på sæsonen 2016. 
En flok frivillige har ryddet op i den gamle greenkeepergård, så der er plads til nogle 
maskiner og borde og bænke. Et stort arbejde. 
 Kasper og Peter er stoppet for i år, men starter op igen henholdsvis 1. februar og 1. marts. 
Bjørn og Susanne går på velfortjent juleferie medio december. Bjørn begynder igen 1. 
februar og Susanne lidt senere når ferie og afspadsering er afviklet. 
Man undersøger mulighederne for at få vores teestedsmarkeringer malet og få nye og 
bedre huloversigter.  
Frivillige er i gang med oprydning i nogle af træbevoksningerne. 
 
Begynder- og juniorudvalg: PF deltog i en velbesøgt messe på Tolne Efterskole den 14. 
november. Der var en del interesse for at høre om golf, og skolen gav udtryk for, at den 
gerne vil starte et golfhold op til foråret, men det kræver, at golfklubben kan stille med 
nogle frivillige, da en idrætslærer ikke alene kan dække et hold på golfbanen. 
 

4. Opfølgning på beslutningsreferat (to do liste) 
 
Beslutningsreferatet blev ajourført. 
 

5. Eventuelt 
 
Generalforsamling  afholdes i uge 7  2016. 
Næste møde onsdag den 27. januar kl. 19.00. 

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


