
 

Referat fra bestyrelsesmøde den14. august 2017 kl. 19.00  

Referat nr. 299 
 
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:   LC 
 
Suppleanter: 
Tommy Jensen TJ- afbud 
Henning Olesen HO - afbud 
 

1. Nyt fra formanden -  Der har været mange greenfee-spillere i juli måned, og alle har rost banen i 

høje toner, så vi skylder greenkeeperne og de frivillige en stor tak for en kæmpeindsats. Ligeledes er 

der stor ros til modtagelsen i klubben, så såvel Lars som Ella fortjener ligeledes stor ros. Der har 

samtidig været mange spillere med golfhæftet. De giver os samtidig en rigtig god bedømmelse.  

2. Golfspilleren i centrum - Lille tilbagegang i ambassadørscoren fra greenfee-spillere i juli måned. 

Klubben ligger som nr. 25 ud af 110 klubber. Meget fin ambassadørscore fra medlemsundersøgelsen 

i maj-måned. Klubben ligger som nr. 5 ud af 111 klubber. 

3. Økonomi - Kassereren gennemgik regnskabet. Efter en rigtig god juli måned, hvor vi til den gode 

side indhentede budgettet mht. greenfeeindtægter og hvor der ligeledes var nye indtægter på 

kontingentsiden, både fra nye medlemmer og fra medlemmer som er blevet aktive igen, tror jeg på 

at vi kommer i mål med budgettet. August måned ser indtil dato også fin ud med hensyn til 

greenfeeindtægter.  Likviditeten er ikke helt så god som budgetteret, men det hænger sammen med 

øgede investeringer i maskiner samt asfalt til indkørslen. Gode investeringer til gavn for alle. 

4. Kort nyt fra udvalgene – SPORTSUDVALGET -  Danmarksturneringen er slut efter at de sidste kampe 

blev spillet i weekenden. Lørdag vandt vores 1. Hold 11-3 over Hvide Klit og søndag 8-6 over 

Hirtshals – havde resultaterne flasket sig lidt henover sæsonen kunne vi være rykket i 3. Division – 

men den plads tog Frederikshavn. Vores 2. Hold tabte både lørdag og søndag 8-6 henholdsvis til 

Øland og Dronninglund – men målsætningen for vores 2. Hold var en sejr og det har de opnået til 

fulde. Vores damehold mødte Ørnehøj på hjemmebane søndag – her blev det til en sejr på 7-2 – 

desværre tabte damerne 9-0 i Åbybro om søndagen. Men vores damehold har opnået årets 

målsætning som også var en sejr og det har de opnået med 2 i år. TURNERINGSUDVALGET -Siden 



sidste bestyrelsesmøde er der ikke sket så meget – vi havde turnering til fordel for Kræftens 

Bekæmpelse og her var 81 deltagere tilmeldt – super godt – vi samlede lige knap 8.500 ind. Vi har 4 

turneringer tilbage og lad os håbe, at vi kan bevare det gode antal tilmeldte. I september har vi også 

vores klubmesterskab – så lad os håbe at det er i den weekend sommeren kommer. 

BEGYNDERUDVALG - Til åbent hus 13-08 blev 3 nye meldt ind. JUNIORUDVALG Juniorturnering - 

Kredsturnering i Hals, den 13.08 hvor 1 junior deltog. Næste og sidste turnering finder sted i 

Hjørring den 2.09. BANEUDVALG  – se referat på hjemmesiden, næste møde 23.08 

5. Opfølgning på beslutningsreferat fra sidste møde 

Det blev besluttet, at Sct. Hans Match ikke afvikles fra 2018 og frem.   

6. Evt.  

Næste møde 11.9.2017 kl. 19.00 – 21.30 

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


