
 

Referat fra bestyrelsesmøde den 9. maj kl. 19.00  

Referat nr. 297 
 
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:  
 
Suppleanter: 
Tommy Jensen TJ/afbud 
Henning Olesen HO 
 

1. Nyt fra formanden 
Som sædvanligt deltog klubben i Golfens Dag. Det var meget fint vejr, og der var mange medlemmer, 

der havde taget gæster med. Det blev et meget vellykket arrangement med 20 nye prøvemedlemmer og 

2 fuldtidsmedlemmer. Tak for indsatsen. 

2. Golfspilleren i centrum 

Kommentarer blev gennemgået. 1. spørgerunde til medlemmer udsendes 10. maj 

Besvarelser blev gennemgået. Vores ambassadørscorer falder lidt 

3. Økonomi 

Økonomien følger i det store hele budgettet. Dog ser det ud til, at vi kommer til at mangle lidt på 

kontingentsiden. 

4. Batteriproblemer med golfbilerne 

Der er indkøbt nye batterier til udlejningsbilerne 

5. Markedsføringsstrategi 

Ny strategi blev drøftet.  Peter Andersen vil i samarbejde med Kent Budolfsen og Lisbeth 

Christensen være behjælpelig, således vi får mest mulig for vores matkedsføringskroner. 

Erling Johansen vil være skribent til lokalaviserne.  

 



6. Ølautomat og boldopsamler 

Lars undersøger hvad der er på markedet med hensyn til betalingsanlæg til ølautomaten.  

Boldopsamler kan startes ved hjælp af startkabler og der indkøbes nyt batteri. 

Kort nyt fra udvalgene 

Baneudvalg – der henvises til udsendte referat fra baneudvalgsmøde. Mht. forsikringsforhold for 

frivillige kunne Lisbeth oplyse, at dette er dækket gennem arbejdsskadeforsikring via DGU. 

Begynderudvalg –  Vi har fået en god start. Der er 10 nybegyndere, som har spillet sig over på den 

store bane. Ved golfens dag var der stor tilslutning. Der er 20 nye der har tilmeldt sig.  

Sponsorudvalg – Der er faktureret og beløbet opfylder årsbudgettet. Der arbejders med yderligere 

sponsoremner. 

Sportsudvalg  - Vi har haft vores hold ude at spille kamp – regionsgolfen startede i mandags med 

kun en enkelt til et af vores 7 hold - men sæsonen er kun lige kommet i gang så mon ikke der venter 

flere sejre for vores regionshold ud i fremtiden. 

Vores 3 elitehold spillede i weekenden – 1. Holdet tabte i Frederikshavn 12- 2 – hvilket ikke er 
nogen skam da Frederikshavn 1. Hold er nedrykkere fra 3. Division og samtidig er Frederikshavn en 
svær bane – vores 2. Hold spillede uafgjort 7 -7 også mod Frederikshavn – Damerne tabte desværre 
hjemme 2 – 7 til Hobro. 
Søndagen gik noget bedre 3 sejre på hjemmebane – tror det er første gang nogensinde at vores 3 
hold vinder på hjemmebane. 
1. Holdet i 4. Division vandt 14 – 0 over Hirtshals – 2. Holdet i herrekval-rækken vandt 9 – 5 over 
Dronninglund og Damerne vandt en kneben sejr på 5-4 over Åbybro. 
Stort tillykke til de vindende hold i alle rækker. 
 

Turneringsudvalg - Ikke noget nyt – vi har haft 2 turneringer indtil videre og de er forløbet godt – vi 
var 112 til åbningsturneringen og 65 til Nordjyske Bank turneringen – så vi holder vores snit – 
selvom vi da gerne vil have lidt flere med til vores turneringer – men mon ikke vejret har spillet ind 
– april var jo ikke særlig god rent golfvejrmæssigt. 
 

7. Opfølgning på beslutningsreferat  

Beslutningsreferat gennemgået og ajour ført 

8. Evt. – Vagtplan - gennemgået 

Næste møde tirsdag, den 20. juni kl. 19.00 

 
 

 
 
 
Kristian Kveiborg Jesper Billund Lisbeth Christensen 
Formand  Næstformand Kasserer 
    Sekretær    
 



   
 
Hanne Bæk Nielsen Agnete Jensen Torsten G. Christensen 
 
 
 
 
Kent Budolfsen 
  


