
 

Referat fra bestyrelsesmøde den 22. marts 2017 kl. 19.00  

Referat nr. 295 
 
Deltagere: 
Kristian Kveiborg KK 
Jesper Billund JB 
Lisbeth Christensen LC 
Torsten G. Christensen TC 
Kent Budolfsen KB 
Hanne Bæk Nielsen HBN 
Agnete Jensen AJ 
Lars Rishøj  LR   
 
Fraværende:  
 
 

1. Nyt fra formanden 
DGU afholdt det årlige Repræsentantskabsmøde lørdag den 18. marts i Kolding, hvor KK deltog. Aftenen før 
mødet afholdes et temamøde, hvor temaet i år var ”Øget værdi i fuldtidsmedlemsskabet”. 
Temamødet begyndte med et foredrag af tidligere lektor ved Handelshøjskolen i København Niels 
Villemoes. Titlen var ”Bøvl” – et foredrag om ledelse. Niels Villemoes er kendt som en meget morsom 
foredragsholder, hvilket han også levede op til denne aften. 
Aftenens tema blev indledt med et oplæg af Kim Uldahl, hvorefter der var drøftelse i grupper af 8 personer, 
med en repræsentant fra DGU. Et af forslagene var et Familiemedlemsskab, hvor kun forældrene betaler 
kontingent, mens børnene har gratis kontingent. 
Som et indlæg var der en lille video fra Frederikshavn og Sindal. Frederikshavn omtalte deres restaurant, 
mens Lisbeth fortalte om det frivillige arbejde i SGK, der giver ”medejerskab” af klubben. 
Puk Lyng Thomsen, hcp. +5,2, fra Frederikshavn modtog Santander Consumer Banks talentudviklingspris på 
25.000 kr. 
Forud for Repræsentantskabsmødet lørdag havde Niels Nygaard, formand for DIF, et indlæg om dansk idræt 
lige nu og i fremtiden. Han tillagde ”Foreningsdanmark” æren for de danske sportsresultater internationalt.   
Morten Backhausen, direktør i DGU, orienterede om de nye golfregler, der er under udarbejdelse og vil 
træde i kraft fra 2019. Man kan læse mere om det på DGU´s hjemmeside.  
I øjeblikket findes 6 forskellige systemer til handicapregulering i de forskellige lande. Det forsøger RA og 
USGA at ændre til et fælles system fra 2020. 
DGU er i gang med at lave en ny database, så medlemmernes data gemmes her og ikke hos Golfbox og 
andre udbydere af administrationssystemer. 
Efter disse indlæg gik selve Repræsentantskabsmødet i gang. 

DGU´s årsregnskab viste et overskud på 1.087.000 kr. mod et budget på - 439.000 kr. 
Repræsentantskabet skulle tage stilling til 2 forslag: 
Herning Golf Klub foreslog, at nye flexmedlemmer ikke længere skal have et F på deres DGU-kort. 
Begrundelsen var det meget store arbejde, det giver i klubberne og omkostningen ved at udstede nye kort 
ved skifte. Forslaget blev vedtaget med 1298 stemmer for og 487 imod. DGU havde foreslået en 
kontingentstigning på 3 kr. pr. medlem. Forslaget blev nedstemt med 1263 stemmer imod og 635 for. 
 



Bestyrelsen vedtog at fortsætte i DGU’s juniorgreenfeeaftale, hvor 3 juniorer kan spille gratis ifølge med 1 
betalende voksen. Aftalen er gældende for de klubber som deltager i aftalen. 
 

2. Golfspilleren i centrum 
Formanden orienterede og fremviste udtræk med lister over de medlemmer som har meldt sig til frivilligt 
arbejde. 

 
3. Hjemmesiden 

Kent orienterede om ny hjemmeside 
 

4. Økonomi 
Kassereren gennemgik regnskabet. Likviditeten følger fint budgettet, dog har vi en større 
kontingentrestance end sidste år på samme tid. Der er udsendt rykkere til de som endnu ikke har indbetalt 
kontingentet for 1. halvår. Der opfordres til, at flere tilmelder sig Betalingsservice. Dette kan gøres via 
klubbens hjemmeside. 

 
5. Kort nyt fra udvalgene 

Turneringsudvalg – Sæsonen er endnu ikke startet. 
 
Begynderudvalget - Under fint fremmøde har begynderudvalget afholdt møde med hjælperne til 
nybegyndere og torsdags matchen. 
Der blev vedtaget, at nybegynderne først skal over på stor bane, når de er kommet ned i hcp. 54 på par 3 
banen. 
Nybegyndere starter på stor bane på torsdags matchen med hcp. 72, og der skal kun være én nybegynder 
på hvert hold. Hjælperen spiller også med. 
Der aftales yderligere med træner Morten Kil om hans ønsker. Der var stemning for, at de bedste hjælpere 
assisterer træneren med nybegynderne. 
Som hjælper skal man være synlig, bestemt og irettesætte ukorrekt opførsel. 
Torsdags hjælperne vil gerne starte d. 06-04-17 på vinterbane. 
Nybegynderne som endnu ikke er spillet over, vil blive tilbudt også at starte d. 06-04-17. 
D. 29-03-17 kl. 19:00 har vi en introduktionsaften for golfinteresserede. 
D. 05-04-17 kl. 19:00 kommer Brian Oswald og underviser i golfregler. Pris: 75 kr. 
Hjælpere til nybegyndere og torsdags matchen får undervisningen gratis, og det er vigtigt at de møder op. 
D. 11-04-17 kl. 10:00 kommer ældresagen for at spille på par 3 banen. 
 
Baneudvalg 
Der henvises til referat fra sidst afholdt baneudvalgsmøde den 28.02. 
 
Sponsorudvalg 
Der er tegnet ny aftale med Nybolig, Hjørring og Tannishus, Tversted. Der arbejdes med yderligere emner. 
 
Juniorudvalg  
JB orienterede fra juniordistriktsmødet i Volstrup Golfklub den 11.03.  
 
 

6. Opfølgning på beslutningsreferat fra sidste møde 
LC gennemgik ”to do” lisen som også blev ajourført med nye opgaver 
 
 
 
 



 
7. Evt. 

 
Næste møde: tirsdag, den 18.04.17 kl. 19.00 

 
 

 
 
 

 
 

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


