
 

Referat fra bestyrelsesmøde den 7. December kl. 18.30  

Referat nr. 291 
 
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 
JB orienterede fra det seneste møde i De 3 (Sindal, Løkken og Hirtshals). Aftalen mellem de 
tre klubber er forlænget til 2017.  
 
Klubben er medunderskriver på et forslag til DGU's repræsentantskabsmøde i marts 2017 
om at indføre et familiemedlemsskab. Familiemedlemsskab går ud på, at såfremt en 
forælder er medlem af en golfklub, kan juniorer i familien spille på forælderens kontingent. 
Det er naturligvis op til den enkelte klub, om man vil indføre et familiemedlemsskab. 
Formålet er at skaffe flere medlemmer og at et familiemedlemsskab ikke bliver et 
flexmedlemsskab. 
 
Klubben afholder et møde i det nye år med Ældresagen i Sindal om et evt. samarbejde. 
 
Morten Kiil er ansat som træner i SGK pr. 1. april 2017. 
 

2. Økonomi 
Selv om der er omkostninger for resten af året, tyder alt på, at klubben kommer ud med et 
positivt resultat. 
 

3. Nyt fra udvalgene 
Regionsgolf: Der er tilmeldt et hold i B,C og D rækkerne, der spiller om mandagen. Der er 
endvidere tilmeldt et hold i Superveteran, to hold i Veteran og et hold i Senior. Her er det 
kun spilleugerne, der er fastlagt. 
 
Eliteudvalg: Danmarksturneringen afvikles den 6. og 7. maj, den 17. og 18. juni og den 12. 
og 13. august 2017. SGK har i herrerækkerne et hold med i 4. division samt et hold med i 
kvalifikationsrækken. I damerækken har SGK et hold med i kvalifikationsrækken.  
 



4. Opfølgning på beslutningsreferat (to do liste) fra sidste møde 
Beslutningsreferatet blev gennemgået og a' jourført. 

 
 
5. Eventuelt 

Næste møde: Onsdag, den 18. januar kl. 19.00 
 
Ordinær generalforsamling afholdes onsdag den 15. februar 2017 kl. 19.00.  
Forslag fra medlemmer skal være bestyrelsen i hænde senest 15. januar for at kunne 
behandles på generalforsamlingen. Forslagene skal være skriftlige.  
Se klubbens vedtægter § 5 
 

 
 
 
 
Jesper Billund Kristian Kveiborg  Helle Hove 
Formand  Næstformand  Kasserer 
  Sekretær  
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Kent Budolfsen 
  


