
 

Referat fra bestyrelsesmøde den 18. april 2017 kl. 19.00  

Referat nr.  296 
 
Deltagere: 
Kristian Kveiborg KK 

1. Jesper Billund JB 
Lisbeth Christensen LC 
Torsten G. Christensen TC 
Kent Budolfsen KB 
Hanne Bæk Nielsen HBN 
Agnete Jensen AJ 
Lars Rishøj  LR   
 
Fraværende:  
 
Suppleanter: 
Tommy Jensen TJ 
Henning Olesen HO/afbud 
 
 

1. Nyt fra formanden 
SGK havde i samarbejde med Ældre Sagen i Sindal inviteret til orienteringsmøde den 11. april om golf 

for Ældre Sagens medlemmer. Indrykning af meddelelse i Ældre Sagens blad kom ikke med, og en 

pressemeddelelse fra SGK i lokalaviserne i vores område blev ikke optaget. 

Derfor stod tre hjælpere fra klubben sammen med formanden for Ældre Sagen helt alene i klubhuset, så 

det var en fuser. Formanden for Ældre Sagen havde talt varmt for sagen på flere møder, og han vil prøve 

igen. Vi afventer. 

2. Golfspilleren i centrum 

  Intet nyt 

3. Økonomi 

I det store helt følger økonomien for 1. kvartal det budgetterede, dog er banens budget overskredet, 

der for nogen grad kan henholdes til forskydninger i indkøb i forhold til budget.  

4. Golfens Dag 

Klubben er tilmeldt det landsdækkende Golfens Dag, som afholdes den 30. april, og der afvikles et 

arrangement fra kl. 13.00 til ca. kl. 15.00 

Der indrykkes annonce i Lokalavisen, Ugeposten og Vendelbo Posten og der sendes brev i golfbox til 

medlemmer. 



 

5. Kort nyt fra udvalgene 

Baneudvalg - der henvises til referat af baneudvalgsmøde den 12. april, som kan læses på hjemmesiden. 

Der indkøbes eventuelt en brugt semiroughklipper. 

Sponsorudvalg – Ny sponsor-  Jannik Kristiansen / H.K. Montage 

Begynderudvalg – Der blev afholdt orienteringsmøde for nye medlemmer den 29-03 kl. 19:00. Der var 
fint fremmøde. Der mødte 12 nye op. 11 af dem meldte sig ind. 
D. 04-04 startede træningen for nye golfere, og dem som ikke blev spillet over på stor bane sidste år. D. 
06-04 kl. 16:45 begyndte nybegyndere og dem som ikke spillede sig over på stor bane sidste år at spille 
på par 3 banen, ligeledes var 06.04 opstart på Torsdagsmatcherne på stor bane. 
Der er besluttet, at juniorerne kan spille sammen med seniorerne på par 3 banen om torsdagen. Dette 
er juniorerne orienteret om. 
 
Turnerings- og sportsudvalg – Åbningsturnering med over 100 deltagere. Sportsudvalget er i de 

indledende faser, idet der er endnu ikke spillet de første kampe. 

Husudvalg 

       Dør til toilet ved hul 13 skal laves.  Der er kommet 2 nye parasoller til vores terrasse   

6. Opfølgning på beslutningsreferat fra sidste møde 

Beslutningsreferat gennemgået og a jour ført 

7. Evt. 

Næste møde tirsdag, den 9. maj kl. 19.00 

 
 
 

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


