
 

Referat fra bestyrelsesmøde den 27.02.17   

Referat nr. 294 
 
Deltagere: 
Kent Budolfsen KB 
Agnete Jensen AJ 
Torsten G. Christensen TGC 
Hanne Bæk Nielsen HBN 
Kristian Kveiborg KK 
Lisbeth Christensen LC 
Lars Rishøj  LR 
 
Fraværende:  
Jesper Billund JB 
 
Suppleanter: 
Tommy Jensen TJ 
Henning Olesen HO 
 

1. Nyt fra formanden 
 
Efter bestyrelsens opfattelse er den naturlige vej til bestyrelsesarbejde via posten som 
suppleant. Derfor er det besluttet at invitere suppleanterne med til bestyrelsesmøderne. 
 
KK deltager i repræsentantskabsmødet i Kolding den 17. - 18. marts. 
 
Efter opfordring fra DGU indføres en ny Lokal Regel pr. 1. april 2017 
 
Reglerne 18-2, 18-3 og 20-1, modificeres således: 
Når en spillers bold ligger på greenen, er der ingen straf, hvis bolden eller 
boldmarkeringsmærket uforsætligt flyttes af spilleren, hans partner, hans modstander, 
eller nogen af deres caddier eller udstyr. 
Den flyttede bold eller boldmarkeringsmærket skal genplaceres som foreskrevet i 
Reglerne 18-2, 18-3 og 20-1. 
Denne Lokale Regel gælder kun, når spillerens bold eller boldmarkeringsmærke ligger på 
greenen, og flytningen er uforsætlig. 
Note: Hvis det fastslås, at en spillers bold på greenen blev flyttet som følge af vind, vand 
eller en anden naturlig årsag, såsom virkningerne af tyngdekraften, skal bolden spilles 
som den ligger fra sin nye placering. Et boldmarkeringsmærke flyttet under sådanne 
omstændigheder skal genplaceres. 
 
 

2. Opstart på golfsæson 
 
Da Golfens Dag først afholdes den 30. april, vil der blive afholdt en informationsaften for 
nye medlemmer den 29. marts kl. 19.00 i klubhuset. 



Begynderudvalget indkaldes forinden til møde. Der blev stillet forslag om, at der forud for 
hvert begynderhold afholdes orienteringsaften. 
 
Et prøvemedlemsskab koster 495 kr. uanset starttidspunkt og dækker hele 2017. 
Prøvemedlemsskab giver ret til at benytte klubbens faciliteter. Når golfkørekortet er 
bestået må prøvemedlemmet spille på klubbens 18-huls bane ifølge med en spiller med 
højst 54 i handicap.  
Ønskes prøvemedlemsskab ændret til fuld medlemskab med DGU kort, betales 
periodiseret kontingent for resten af kontingentåret. 
 
Der holdes en regelaften med Brian Oswald fra Oswald Academy onsdag den 5. april  
kl. 19.00 i klubhuset. Pris pr. deltager er 75,- kr. inkl. Kaffe. Alle, der melder sig som fadder 
på par-3 banen eller på stor bane, herunder Torsdagsmatch deltager gratis. Der udsendes 
indbydelse pr. mail. 
 

3. Økonomi 
 
Kontingentopkrævninger for første halvår er udsendt og er forfalden. Det opkrævede 
kontingent svarer til det budgetterede. Rykkere til skyldnere vil blive udsendt medio 
marts. 

 
 

4. Kort nyt fra udvalgene 
 
Sponsorudvalg: 
 
Sponsoratet med Nordjyske Bank A/S er genforhandlet med en toårig aftale til følge.  
 
Nytegnet sponsoraftale med Kvissel Smedje, Hørmested. 
 
Calundan Ejendomshandel er gentegnet for en ny treårig aftale med en lille ændring. 
 
Endvidere forhandles med 3 evt. nye sponsorer 
 
Baneudvalg: 
 
Første møde i udvalget afholdes i morgen den 28.02. 
I hele vinterens løb er der arbejdet på banen hver mandag med et hold af frivillige på 5 – 
10 personer. Der er påbegyndt reparationer af stier, der er fældet og udtyndet i 
beplantninger, en del af det er lavet til flis.  
Susanne var færdig med afspadsering midt i februar og er startet op igen. Bjørn er 
ligeledes i gang på fuld tid efter at han har hjulpet os frivillige på mandage. Kasper 
begyndte onsdag den 22. februar og er ansat indtil 07.12.17. Peter begynder den 13.03.17 
med ansættelse til ultimo december. 
 
Eliteudvalg: 
 
Der har været afholdt møde med truppen, og alle ser frem til den nye sæson. 1.holdet 
bliver stærkt i år, da Morten vil spille med i nogle kampe – derved bliver 2. holdet også 
forstærket. 
Dameholdet er fuldt besat – så det ser positivt ud. 



Har ændret på vores ranglistemodel, så det i år bliver baseret på stableford frem for 
slagspil. 
 
Bestyrelsen besluttede efter anbefaling fra udvalget at ændre navnet til Sportsudvalget. 
Udvalget dækker alle spillere på klubbens hold i Danmarksturneringen og Regionsgolf- 
Danmark 
 
Turneringsudvalg: 
 
Alle turneringer er opsat i golfbox – og der er åbnet for tilmelding til Golfhæftet Trophy. 
 
Husudvalg: 
 
Ønsker forgang i klubhuset renoveret med maling af træværk, gulv og ny måtte ved 
indgang. 
 

5. Opfølgning på beslutningsreferat fra sidste møde 
 
Referatet (to do listen) blev gennemgået og ajourført. 
 
Opgavefordeling mellem sekretariat og udvalg blev aftalt. 
   

 
6. Eventuelt 

 
Næste møde blev aftalt til onsdag den 22. marts kl. 19.00. 
 
For eftertiden vil bestyrelsesmøder så vidt muligt blive afholdt den 3. tirsdag i hver 
måned, juli og december undtaget. 

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


