
 

Referat fra bestyrelsesmøde den 8. august kl. 19.00  

Referat nr. 287 
 
Deltagere: 
Jesper Billund JB 
Kent Budolfsen KB 
Helle Hove  HH 
Torsten G. Christensen TC 
Hanne Bæk Nielsen HBN 
Kristian Kveiborg KK 
Lars Rishøj  LR 
 
Fraværende: Lisbeth Christensen LC 
 

1. Nyt fra formanden 
Der er problemer med medlemmer fra Hjørring Golfklub, vedr. flexmedlemsordningen. 
Der er nedsat et udvalg under DGU til at evaluere ordningen med flexmedlemmer.  
Samarbejdet med Løkken/Hirtshals er under revidering, da der er forskellige forslag til 
ændringer i medlemsskaber. Man skal huske at bekræfte tidsbestillingen når man spiller i 
Løkken og Hirtshals. 

 
2. Økonomi 

Der er for stor restance i medlemskontingent; rykkerprocedure er gået i gang. Budgettet 
følges i det store og hele. Lidt mindre greenfeeindtægter end budgetteret i juli. 

 
3. Orientering fra udvalgene 

Husudvalg: Der er lagt flis i rhododendronbedet, så der nu blot skal luges. Facaden på det 
gamle klubhus trænger til maling. Et par lampeskærmer er gået i stykker og er udskiftet. 
Begynderudvalg: Der er 43 prøvemedlemmer, hvoraf 10 er juniorer. 5 er allerede under 
hcp. 54 og alle er klar til stor bane. Her begynder man i hcp. 72, og indtil man når hcp. 54 
skal man gå sammen med spillere i hcp. 54 eller lavere. Så vidt muligt skal nybegynderne 
deltage i 3 torsdagsmatcher.  
Der er ”tag en ven med” den 21. august. Alle opfordres til at finde emner og deltage i 
arrangementet. 
Juniorudvalg: Der er 7 juniorer, der har DGU-kort og 10 prøvemedlemmer, som endnu ikke 
har fået DGU-kort. 
Baneudvalg: Man skal huske, at hele riven skal placeres i bunkeren: Der er alt for mange 
tørv, der ikke er lagt på plads og for mange nedslagsmærker, der ikke er rettet op. Der skal 
sås frø i huller på teestederne. Vær med til at holde vores bane i fin stand.  
Bjørn W. Poulsen er pr. 1. september gået fra at være ansat gennem PMU til en ansættelse 
i klubben. Se referat fra baneudvalgsmøde den 6. juli. 
Turneringsudvalg: DGU har ændret aldersgrænserne for seniorer og veteraner. Det får 



betydning for klubmesterskaberne. Derfor ændres aldergrænsen for seniorer til 50 år for 
både damer og herrer. Samtidig oprettes en ny række for veteraner, hvor aldersgrænsen er 
60 år for såvel damer som herrer. 

4. Sponsorturnering 
Der er sponsorturnering den 4. september. Invitation udsendes. 

 
 

5. Opfølgning på jubilæum 
Kun positive tilkendegivelser fra medlemmerne. En rigtig god dag og fest. 

 
6. Rapport fra ”Golfspilleren i centrum” 

Positive meldinger fra maj undersøgelsen, men vi afventer juli-rapporten. 
 

7. Opfølgning på Golfhäftet 
Klubben har ønsket at Golfhäftet Trophy afvikles i Sindal i 2017. Dobbelt så mange 
Golfhäftebrugere i år end sidste år. Kåringen sidste år har uden tvivl båret frugt.  

 
8. Kommunikationsstrategi  

Det er vigtigt, at klubben benytter ”Golfavisen” og ”Golfbladet” til at markedsføre klubben 
over for golfspillere.  
 

9. Beslutningsreferat (to do liste). 
Referatet blev ajourført. 
 

 
10. Eventuelt 

Næste møde: 12. september kl. 19.00 
 
 
 
 
Jesper Billund Kent Budolfsen  Helle Hove 
Formand     Kasserer 
 
 
 
Hanne Bæk Nielsen Lisbeth Christensen  Torsten G. Christensen 
 
 
 
Kristian Kveiborg 
Næstformand, Sekretær  


