
 

Referat fra bestyrelsesmøde den 12. september kl. 19.00  

Referat nr. 288 
 
Deltagere: 
Jesper Billund JB 
Kent Budolfsen KB 
Helle Hove  HH 
Torsten G. Christensen TC 
Hanne Bæk Nielsen HBN 
Kristian Kveiborg KK 
Lisbeth Christensen LC 
Lars Rishøj  LR 
 

1. Nyt fra formanden 
Bestyrelsen skal forsøge at bringe Pokalen til Sindal i matchen mod bestyrelserne i Hirtshals 
og Løkken fredag den 23. september kl. 15 på vores bane. 
Der er indgået aftale om halv greenfee med Viborg Golfklub.  
Anvendelse af el-løbehjul i vinterperioden afhænger af om banen tager skade. Vi venter og 
ser, hvordan det går. Det kan oplyses, at el-løbehjul er forbudt på flere baner. Der er ingen 
tvivl om, at der i de kommende år vil vise sig mange forskelligartede køretøjer til 
persontransport på golfbaner, så det vil være en rigtig god idé at man kontakter 
bestyrelsen inden man køber. Man risikerer ellers, at man ikke får lov til at bruge køretøjet 
på banen. 
 

2. Økonomi 
Der mangler ca. 40.000 kr. i kontingent i forhold til årsbudgettet. Der skal hentes ca. 
150.000 kr. i greenfee resten af året. 
Jubilæumsfesten holdt budgettet til den gode side. 
 

3. Nyt fra udvalgene 
Husudvalg: Lysarmaturer i de overdækkede udslagssteder på driving range er taget ned, og 
der er sat 2 af armaturerne op i den overdækkede del af terrassen. Belysningen i garagen 
til golfbilerne udskiftes til LED-lamper. Det er lige så billigt som 4 nye lysstofrør, og det er 
billigere i brug. 
Det er besluttet at opsætte eludtag til campingvogne på den øverste del af 
parkeringspladsen. Arbejdet planlagt til efteråret. 
Nogle glaslister på omklædningsrum og proshop trænger til udskiftning og facaden trænger 
til maling. Arbejdet planlagt at finde sted snarest. 
Eliteudvalg: Vores 1.-hold herrer i kvalifikationsrækken rykkede op i 5. division ved at vinde 
alle matcherne i deres pulje i grundspillet. Efterfølge kvalificerede holdet sig til 4. division 
ved at vinde en flot 4. plads ved oprykningsspillet i Viborg den 4. september. Stort tillykke 
fra klubben. Det lykkedes desværre ikke for vores 2.-hold i kvalifikationsrækken for herrer 



og dameholdet i kvalifikationsrækken at vinde en match i grundspillet. Klubbens 2. 
divisionshold for veteraner rykkede ned i Eliterækken i Regionsgolf efter 2 år i divisionen. 
Turneringsudvalg: Der var 70 deltagere i Proens Turnering søndag den 11. september. Det 
krævede dog en del opfordringer. Det er ikke så smart at lægge en Parmatch og en 
klubturnering samme weekend, men grundet at Turneringskalenderen var for sent ude 
havde Parklubben allerede planlagt datoerne for deres matcher, og fået dem godkendt af 
klubben – derfor er det ikke parklubben som er skyld i problemet. Vi er alle enige om, at 
det ikke er hensigtsmæssigt, og vi bør derfor være bedre til at koordinere dette. 
Det kniber med tilmelding til Klubmesterskaberne i en del rækker. Som noget nyt afvikles 
der også klubmesterskaber i en veteranrække for såvel damer som herrer. 
Begynderudvalg: Der er 59 prøvemedlemmer, heraf 11 juniorer. Der kom 11 nye 
prøvemedlemmer efter Åbent Hus arrangementet den 21. august. 
HBN repræsenterede klubben ved Foreningsdagen ved Sindalhallen den 4. september. Det 
er måske lidt skønne spildte kræfter, da interessen fra gæsterne ikke var særlig stor. 
LC, HBN og KK deltog i et møde med DGU´s udviklingskonsulent inden for 
begynderarbejdet  den 8. september. DGU roste SGK for en meget fin ambassadørscore, 
hvor klubben ligger helt i top, og nybegynderne siger, de føler sig rigtig godt modtaget i 
klubben. Der mangler faddere til par-3 banen, og det skal overvejes om træning og spil på 
banen fortsat skal være samme aften. 
Juniorudvalg: Lørdag den 10. september var der hyggedag i klubben for juniorer med 
forældre, som fik lov til at spille på par-3 banen. Både træner og hjælpere, Peter Harding, 
Torben Olesen, Bjarne Ovesen samt Lisbeth Christensen var med. Ved et lettere 
traktement blev forældrene orienteret om begyndermatcherne for juniorer, som er en 
rigtig god turnering, hvor juniorerne møder jævnbyrdige spillere fra andre klubber. 
Baneudvalg: Krageskader repareres løbende. Områderne er unormale overfladeforhold. 
Der er påbegyndt klipning til vintergreens, som så skal betragtes som en Forkert Green. 
Hold øje med Midlertidige Lokal Regler, der vil blive slået op ved indskrivningsskranken.  
Der er skiftet flagstænger og hulkopper på stor bane.  
Den nye puttinggreen er ved at være fin efter meget arbejde, men tages først i brug næste 
sæson.  
Kunstgreenen på 6. hul på par-3 banen fjernes, og der etableres en græsgreen. 
Beplantningen på parkeringspladsen beskæres kraftigt. 
Sponsorudvalg: Der blev afholdt sponsormatch den 4. september med 17 hold. Vinder blev 
Nordjyske Bank. 
 

4. Opfølgning på beslutningsreferat (to do liste) 
HH ajourfører beslutningsreferatet. 
 

5. Eventuelt 
Næste møde mandag den 24. oktober kl. 19.00 
 

 
 
 
Jesper Billund Kristian Kveiborg  Helle Hove 
Formand  Næstformand  Kasserer 
  Sekretær  
 
   



 
Hanne Bæk Nielsen Lisbeth Christensen  Torsten G. Christensen 
 
 
 
 
Kent Budolfsen 
  


