
 

Referat fra bestyrelsesmøde den 11. sept. 2017 kl. 19.00  

Referat nr. 300 
 
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 - afbud 
 

1. Nyt fra formanden Efter nogle år med vigende antal greenfee-spillere synes tendensen at være vendt. 

Der er ingen tvivl om, at gæsternes oplevelse af en utrolig flot bane, en meget hjælpsom modtagelse 

i sekretariatet samt en meget venlig og åben modtagelse fra vore medlemmer på terrassen, har 

betydet meget. Tusind tak. 

2. Golfspilleren i centrum Når vi ser på medlemmernes vurdering af klubben, kan vi se, at vi ikke har 

nogle negative ambassadører. Vi kan dog se, at de medlemmer, der har nogle faste medlemmer at 

spille med, giver klubben en højere score end de medlemmer, der ikke har nogle faste medlemmer 

at spille med. Vi skal derfor prøve, at få alle med i fællesskabet. 

3. Økonomi Budgettet følges – positivt greenfeeantal også i august. Medlemstal d.d.  411 

fuldtidsmedlemmer over 25 år, medlemstal i alt 637. p.t. 50 prøvemedlemmer (40 over 25 år, 4 ung 

senior og 6 juniorer) Prøvemedlemmer i alt år til dato 57.  

4. Kort nyt fra udvalgene – Husudvalget der er indkøbt duge til alle bordene i kantinen.  De kan bruges 

af alle når der er spisende gæster. Begynderudvalg - De fire som sidst har fået et prøvemedlemsskab, 

er næsten klar til at komme over på stor bane. Juniorudvalg Der er ca. 10 juniorer, som er meget 

ihærdige. Der deltog 2 juniorer til den sidste kredsturnering i Hjørring den 2.09. Afslutning med en 

lille turnering den 23.09. Baneudvalg se referat på hjemmesiden fra mødet den 23.08. Næste møde 

04.10. Sponsorudvalg Den 03.09 blev der afviklet den årlige match for klubbens sponsorer. 20 

virksomheder var tilmeldt dagen. Carlsberg sponserede præmier til nærmest flaget på alle par 3 

huller. Vinderholdet og dermed modtager af vandrepokalen blev atter i år Nordjyske Bank. På 2. 

pladsen Podi, Brønderslev og 3. pladsen Hove Biler. Dagen sluttede med en lækker buffet, 

sponsoreret af Lendum Kro/Café Fisk. Turneringsudvalg I weekenden blev klubmesterskabet afviklet 



– vi havde i matchledelsen en udfordring da vi torsdag planlagde og lavede startlisten, da 

vejrudsigten lovede enorme mængder regn, så vi rykkede alle tider sammen så vi kunne få flest 

mulige rundt i tørvejr – det gav lidt ventetid på banen – vi fik dog afviklet det hele i næsten tørvejr. 

Finaledagen blev afviklet i tørvejr og der var spænding til sidste hul i flere af matcherne. Vi i 

matchledelsen har lært et par ting – som vi skal huske til næste år samt et par ting der kan/bør 

ændres. Sportsudvalget intet nyt fra sportsudvalget, da alle kampe er spillet og sidste træning er på 

torsdag. 

5 Opfølgning på beslutningsreferat fra sidste møde. To do listen blev gennemgået og nye punkter 

tilføjet 

6 Evt. Næste møde 9.10.2017 kl. 19.00 

 
 

 
 

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


