
 

Referat fra bestyrelsesmøde den 18. januar kl. 19.00  

Referat nr. 292 
 
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 
Der er repræsentantskabsmøde i DGU den 18. marts med formøde den 17. Her er emnerne 
• Rekruttering og fastholdelse  - Den gode begyndelse - Merværdi i fuldtidsmedlemskabet - 
Flere juniorer  
Forårsmøde SGN i Sebber Golf Klub mandag den 23. januar. JB og KK deltager: 
 

2. Økonomi 
Årsregnskabet for 2016 blev gennemgået i detaljer. Revision finder sted den 24. januar. 
Budget for 2017 blev ligeledes gennemgået. Der var ingen ændringer i forhold til tidligere 
udarbejdet budget. 
 

3. Generalforsamling 
Planlægning af generalforsamling 2017.  
 

4. Nyt fra udvalgene 
Baneudvalg: Søen mellem hul 15 og 16 er blevet renset op, så søen nu går ind bag 15. huls 
green. 
Der ryddes op i beplantninger, så udgåede træer fjernes og nogle træer ved 5. green 
fældes, så der kommer mere lys til greenen. 6. huls green på par-3 banen er fjernet, og der 
laves en ny green. Se evt. referat fra baneudvalgsmødet i november 2016. 
Sponsorudvalg: Der er tegnet ny 2-årigt kontrakt med vores hovedsponsor Nordjyske Bank. 
Husudvalget: Opvaskemaskinen i køkkenet er utæt og kan ikke repareres. Der indkøbes en 
ny. 
Begynderudvalg: Bestyrelsen har lavet en aftale med Ældresagen. Det er meningen, at 
medlemmer af Ældresagen kan danne en gruppe, der kan spille på par-3 banen onsdag 
formiddag fra kl. 10 - 12. Der skal bruges hjælpere de første gange, men ellers skal de 
gerne kunne klare sig selv. 
Eliteudvalg: Gruppen tager på træningslejr i begyndelsen af april. 
  



5. Opfølgning på beslutningsreferat (to do liste) 
Referatet fra sidste møde blev ajourført. 
 



 
6. Eventuelt 

Næste møde: Onsdag den 15. februar kl. 17.00 
 
 
 
 
Jesper Billund Kristian Kveiborg  Helle Hove 
Formand  Næstformand  Kasserer 
  Sekretær  
 
   
 
Hanne Bæk Nielsen Lisbeth Christensen  Torsten G. Christensen 
 
 
 
 
Kent Budolfsen 
  


