
 
Referat fra bestyrelsesmøde den 17. maj kl. 19.00   

Referat nr. 285 
 
Deltagere: 
Jesper Billund JB 
Kent Budolfsen KB 
Helle Hove  HH 
Torsten G. Christensen TC 
Hanne Bæk Nielsen HBN 
Lisbeth Christensen LC 
Lars Rishøj  LR 
 
Fraværende: Kristian Kveiborg KK 
 Lars Rishøj  LR 
 

1. Nyt fra formanden 
Tilfredshed med jubilæumsreceptionen den 7. maj. Sponsoraftale med Nordjyske Medier,  
Nyt møde primo juni vedrørende samarbejdsaftalen DE3 klubber. 
 

2. Økonomi 
Greenfee kr. 9.120 bedre en budget pr. 30/4. Overskridelse af budget pr. 30/4 vedrørende 
banedrift grundet ny bro og teestedsskilte same indkøb af årsforbrug af gødning. 
Likviditet følger budget. 
 

3. Nyt fra udvalgene 
Baneudvalg: Se referat på hjemmesiden. Ny toiletbygning, som placeres mellem hul 3 og 
15 hentes i morgen. 
Begynderudvalg: Der er p. t. 17 prøvemedlemmer, hvoraf der allerede er 6 som er klar til 
stor bane med hcp. 72. De deltager i torsdagsmatcher og kan spille med et medlem som 
har DGU kort. 
Vi mangler flere faddere til par 3 banen. 
Begynderudvalget planlægger ny Tag en ven med til primo juni. 
Juniorudvalg: 2 af de 6 juniorer deltog i 9 hullers Kredsturnering i Hjørring den 30.4, og 
Frederik fik bedste score. Der er tilmeldt 6 til turnering igen den 22. maj i Frederikshavn.  
Der var møde med Juniorkonsulenten fra DGU den 9. maj, med deltagelse af Torben, 
Bjarne, Lone og Lisbeth. 
Ud over Torsdagsmatcher er det aftalt med Asger Levinsen, at vi forsøger at finde en plan 
over, hvornår han kan spille med juniorerne på stor bane. Jannick Jensen spiller også med 
juniorerne. 
Torben og Bjarne hjælper på skift om onsdagen med spil på par 3 banen efter træning. 
Vi har den 3/5 og 10/5 haft besøg af Vendsyssel Friskole med hhv. 22 og 16 elever. Der er 
efterfølgende 8 juniorer som er mødt op til træning. 
Eliteudvalget: Sæsonen er kommet godt i gang – og vores 1. Hold Herrer har vundet de to 
første kampe på udebane, så vores delmålsætning er opnået – nu er næste mål oprykning 
til 4. Div. 
2. Holdet herrer har desværre tabt de to første kampe – men vi kæmper videre. 
Damerne tabte desværre også deres kamp på udebane mod Sæby – og det er den eneste 
kamp de har spillet da Hjørring har trukket deres hold. 



Vi har kamp igen i weekenden 28./29. Maj hvor 1. holdet herrer skal til Hvide Klit (en svær 
opgave) den 28. maj og 2. Holdet herrer skal til Læsø (en svær opgave)  - begge hold spiller 
hjemme den 29. Maj mod Frederikshavn.  
Damerne skal en tur til Hvide Klit lørdag den 28. Maj – og Hvide Klit er altid en svær bane – 
men lad os håbe at alle vores hold kan hente nogle sejre hjem. 
Vores veteraner i 2. Div skal spille hjemme søndag mod Aarhus. 
Desværre har vi på herresiden en del afbud, så vi skal have fundet en starter til om 
søndagen hjemme (Jesper har lovet at tage den, men det kommer an på om vi kan få 
Jannik til at spille Søndag – ellers har vi en udfordring. 
Turneringsudvalget:Ikke så meget nyt da turneringene kører stille og roligt, dog har vi ikke 
haft så mange tilmeldinger i år som sidste år – pt. Har vi et snit på 67,5 deltager pr. 
Turnering – men vi holder vores snit på 50 deltagere pr. Turnering – jeg tror det skyldes lidt 
vejrudsigten til nogle matcher har lovet rigtig dårligt vejr – men mon ikke det bliver bedre 
nu. 
Husudvalget: Hjælperlisten er udvidet med Mogens Ellegaard (kloakker) og Poul Laursen 
(toilet ved 13. hul) Mogens har allerede været i gang et par gange og Poul har lovet at 
holde toilettet rent. 
Det blev besluttet, at nogle af jubilæumspengene anvendes til nyt bestik, desserttallerkner 
og flade tallerkner, det nuværende blev købt brugt i 2004. 
 

4. To do liste Jubilæumsturnering  
Helle ajourfører listerne både jubilæums to do og Beslutningsreferat (to do liste) og 
planlægningen fortsætter.  
 

5. Brev fra Mogens Ellegaard Petersen 
Kristian Kveiborg sender svar til Mogens 
 

6. Baneservice 
Der findes emner fra besvarelser via Golfspilleren i centrum, således at weekendvagten kan 
tilkalde ved behov. 
 

7. eventuelt 
Næste møde torsdag, den 9. juni kl. 19.00 
 
 

 
 
Jesper Billund Kristian Kveiborg  Helle Hove 
Formand  Næstformand  Kasserer 
  Sekretær  
 
   
 
Hanne Bæk Nielsen Lisbeth Christensen  Torsten G. Christensen 
 
 
 
 
Kent Budolfsen 
  
 


