
 

Referat fra bestyrelsesmøde den 16. marts kl. 19.00  

Referat nr. 283 
 
Deltagere: 
Jesper Billund JB 
Kent Budolfsen KB 
Helle Hove  HH 
Lone Fjeldgaard LF 
Torsten G. Christensen TC 
Hanne Bæk Nielsen HBN 
Kristian Kveiborg KK 
Lisbeth Christensen LC 
 
 

1. Nyt fra formanden 
JB orienteredom punkterne til DGU's repræsentantskabsmøde den 18.-19. marts. 
Der er et indlæg om golfens samfundsværdi. 
 

2. Økonomi 
Der er faktureret kontingent på 1.095.000 kr. og bagrum på 92.050 kr. Der er på 
nuværende tidspunkt en restance på 40.000 kr. Der udarbejdes prokura til Lars Rishøj.  
 

3. Nyt fra udvalgene 
Sponsorudvalg: En del kontrakter er gentegnet med klubbens hulsponsorer ligesom 
kontrakten med vores hovedsponsor Nordjyske Bank er genforhandlet. Der er indgået en 
sponsorkontrakt med Uggerhøj Biler, som skal have reklame på vore golfbuggies samt have 
et flag ved driving range. Uggerhøj Biler vil desuden være sponsor for vores 
jubilæumsturnering i juni. 
Baneudvalg: Greenkeeperne venter kun på at frosten skal gå af jorden, så de kan begynde 
at gøre greens og fairways klar til sæsonen. I mellemtiden har de ryddet godt op i 
beplantninger på banen samt fældet en del af læbæltet ved greenkeepergården, så der kan 
komme sol til solcelleanlægget på taget. I øjeblikket har de travlt med at dræne på 5. hul 
og lede vand uden om bunkeren på 2. hul. Arbejdet med at lave en flisegang ved enden af 
puttebanen er næsten færdiggjort. Efter arbejdsdagen på lørdag den 19. marts skal banen 
gerne tage sig flot ud til sæsonen. 
Husudvalg: Der er ikke sket noget særligt siden sidste bestyrelsesmøde. Borde og bænke vil 
blive sat på plads på terrassen den 19. marts. 
Begynderudvalg: Der afholdes møde med fadderne, mandag, den 21. ds. Formålet er en 
orientering om vore tanker til den kommende sæson, samt at nedsætte et bredere udvalg 
med repræsentanter både fra bestyrelsesmedlemmet som fra fadderne.  
Vi (Hanne og evt. Helle Andersen/Claes) deltager til Hørmested-aften på Hørmested Skole, 
den 31. marts. 
Der afholdes Golfens Dag søndag, den 17. april  (Tag en ven med). 



Prøvemedlemsskab på 3 måneder koster 600 kr. 
Juniorudvalg: Lone, Lisbeth og Helle Andersen deltog i Distriktsmøde i Hjørring den 12. ds. 
Da vi ikke har så mange juniorer, og de alle er nye golfspillere, er det hovedsalig 
Kredsturneringer over 9 huller og måske senere på året 18 huller som vi vil forsøge at få 
deltagere til.  
Vi får styr på tidspunkterne for juniortræningen når Claes vender tilbage fra ferie, men vil 
på mødet den 21. ds. med fadderne orientere om, at Torsdagsmatcherne også skal være 
for juniorer. Der skal tilknyttes bestemte fadderne til juniorerne, idet det gerne skal være 
nogen som har lyst til at hjælpe de unge mennesker.  
Helle Andersen er en del af juniorudvalget 2016, og målet er yderligere 1-2 medlemmer. 
Prøvemedlemskab 2016 – kr. 600 for hele året, – dette for at mindske 1. års. 
omkostningerne for den nye golfspiller. Samtidig vil vi tilbyde 1 gratis par 3 
banemedlemskab til en forældre til den nye junior, for på denne måde at forsøge at skabe 
interesse for golfspillet også til de voksne. Alt dette gælder alene 1. år. 
SGK har fået tilbudt en juniorkonsulent fra DGU uden beregning.  
Turneringsudvalg: Alle turneringer er oprettet i golfboks. 
Eliteudvalg: Alle puljevindere fra kvalifikationsrækken er sikret oprykning til en nyoprettet 
5. division. Hjørring har desværre trukket deres damehold i kvlifikatioinsrækken. 
Handicapudvalg: Der er nye handicapregler fra januar 2016. Der kan spilles eds 3 gange om 
ugen, og man kan skønsmæssig reguleres til handicap 54. 
 

4. Jubilæum 
Der afholdes jubilæumsreception lørdag den 7. maj kl. 11 til 14 for medlemmer og 
inviterede gæster. Der afholdes jubilæumsturnering med efterfølgende fest for 
medlemmer lørdag den 25. juni. 
 

5. Opfølgning på beslutningsreferat (to do liste) fra sidste møde. 
To do listen blev gennemgået og revideret. 
 

6. Eventuelt 
Næste møde tirsdag den 12. april kl. 19.00 
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