
 

Referat fra bestyrelsesmøde den 20. juni kl. 19.00  

Referat nr. 298 
 
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:   TC 
 
Suppleanter - fraværende 
Tommy Jensen TJ 
Henning Olesen HO 
 

1. Nyt fra formanden Der er Sct. Hans turnering fredag den 23. juni kl. 17.00. Prøvemedlemmer er 

velkommen. Medhjælperturnering den 25. juni.  

Indkørslen til klubhuset bliver asfalteret i nærmeste fremtid 

2. Golfspilleren i centrum. Positiv udvikling af ambassadørscore fra gæster. Meget høj 

ambassadørscore fra medlemmer. Klubben er nr. 3 af 111 klubben. 

Flere forespørger mulighed for lidt spiseligt efter runden. Vi undersøger om vi kan aftale en ordning 

med Mammas om levering af mad. 

3. Kåring af Danmarks bedste golfhul 

Vi indstiller hul 15. Der tages billede og laves en beskrivelse af hullet 

4. Økonomi. Kassereren gennemgik regnskabet. Kontingentopkrævninger for 2. halvår er udsendt, lidt 

lavere indtægt end forventet. Vi skal stadig bevare fokus på at skaffe nye medlemmer. 

Greenfeeindtægterne er ligeledes lavere end forventet, hvilket sikkert skyldes et koldt for forår, men 

gæsterne roser banen, så vi håber på flere besøgende resten af året. 

5. Markedsføringsstrategi 

Strategien blev drøftet, herunder de sociale medier. 

6. Kort nyt fra udvalgene. 

Baneudvalg – se tidligere udsendte referat 



Begynderudvalg – det går planmæssigt med de ca. 50 nybegyndere.  

Til Åbent Hus den 28. maj blev 2 indmeldt. 

Næste hold starter den 15.8.17. Der annonceres om Åbent hus den 13.8.17.  

Juniorudvalg – 3 juniorer deltog i turnering i Frederikshavn den 11.06 

Sportsudvalg Nu er regionsgolfen overstået – og som altid har det været spændende matcher 

imellem holdene. Regionsgolf er stor i Sindal og alle som spiller med nyder matchformen hulspil – 

jeg håber vi igen til næste år kan stable lige så mange hold på banen. 

Vores elitehold har været i kamp i weekenden – Lørdag blev det til nederlag til alle holdene: 4. div 

tabte til Hvide Klit, Kval-herrer tabte til Øland og Dame-kval tabte til Ørnehøj. Søndag gik det bedre 

for herrerne begge hold vandt over Frederikshavn og lige pt. Fører vi begge puljer (bliver dog rettet 

når Hirtshals taber 11-3 til Frederikshavn) – Damerne tabte desværre til Hobro. 

Turneringsudvalg  Vi havde i weekenden Golfhæftet Trophy – stor succes – 84 tilmeldte spillere og 

flere green-fee par (et af dem fik endda 2. Pladsen i turneringen) – Golfhæftet havde kun roser til 

Sindal Golf Klub for arrangementet – og vi prøvede noget nyt nemlig at grille efter matchen – 

umiddelbart virkede det som en stor succes. Næste turnering er vores Skt. Hans turnering som Poul 

Thaysen er matchleder på – og næste 18-hullers turnering er den 6. August hvor vi spiller til fordel 

for Kræftens Bekæmpelse.  Indtil nu har vi haft et snit på 81 deltagere til vores matcher så det er 

mere end godkendt – lad os håbe det fortsætter resten af sæsonen. 

Husudvalg  Toiletbygning er klar til at blive malet 

7. Opfølgning på beslutningsreferat fra sidste møde to do liste blev gennemgået og opdateret 

8. Evt. 

Næste møde mandag, den 7. august kl. 19.00 

 

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


