
 

Referat fra bestyrelsesmøde den 11. oktober 2017  

Referat nr. 301 
 
Deltagere: 
Kristian Kveiborg KK 
Jesper Billund JB 
Lisbeth Christensen LC 
Torsten G. Christensen TC 
Kent Budolfsen KB 
Hanne Bæk Nielsen HBN 
Agnete Jensen AJ   
 
Fraværende:  
Lars Rishøj  LR 
og 
Suppleanter: 
Tommy Jensen TJ 
Henning Olesen HO 
 

1. Nyt fra formanden 
Tirsdag den 3. oktober blev der afholdt et møde mellem Hirtshals, Løkken og Sindal golfklubber. 

Samarbejdsaftalen mellem de tre klubber blev forlænget indtil 31. marts 2019. Af aftalen fremgår 

det, at: 

• Tiden skal bestilles gennem Golfbox og skal bekræftes. Der skal ikke skrives i greenfee-

bogen. Der skal være mindst 1 ledig tid mellem spillere fra samme klub. 

• Long distance medlemmer kan spille de to andre baner til halv greenfee. 

Mandag den 9. oktober blev efterårsmødet i SGN afholdt i Hvalpsund Golfklub. Nogle klubber 

beklagede sig over, at flexmedlemmer fik rabat, når de spillede med klubmedlemmer. Det 

indskærpes derfor, at flexmedlemmer ikke kan opnå nogen form for rabat. Dog kan greenfee-

billetter anvendes af flexmedlemmer, da disse er gavekort. 

2. Golfspilleren i centrum 
Stadig meget fin ambassadørscore fra gæster. Vi ligger som nr. 4 ud af 109 klubber. 
Lille nedgang i vurdering af greens, da de lige var skåret og dresset, men det er jo nødvendigt. 
I ambassadørscoren fra medlemmerne i september målingen, ligger vi som nr. 5 ud af 109 klubber. 
Det er rigtig flot, og vi kan rose såvel medarbejdere som medlemmer. Det tyder på, at vi alle 
behandler både gæster og andre medlemmer godt 

 
3. Økonomi 

Regnskabet pr. 30/9 2017 blev gennemgået. Vi følger fint budgettet. Mangler lidt på 

kontingentsiden, men opvejes af flere greenfeeindtægter. Greenfee ser meget fint ud i juli, aug. og 



september, hvilket har gjort, at der er rettet op på forårsmånederne, og vi nu er forud for budget 

pr. 30/9. Alt i alt fornuftig økonomi. 

 
4. Kort nyt fra udvalgene 

Turneringsudvalg-  Sæsonen er snart slut for i år EC Møbler turnering den 15.10 og 
afslutningsturnering først i november. 
Sportsudvalg – Eliten holder aflsutning 28.10. 
Begynderudvalget-  Afslutning for nybegyndere blev afholdt d. 08.10 i utrolig godt vejr. Efter 
matchen var der håndmadder til alle. Kristian Kveiborg orienterede om klubbens historik og 
klubber i klubben. En god dag med mange positive tilbagemeldinger 
Juniorudvalg-  Afslutning for juniorer blev afholdt d. 23.09. 8 juniorer deltog i godt vejr. Efter 
matchen var der pølser til alle og præmieoverrækkelse. 
Baneudvalg - Der henvises til referat fra baneudvalgsmødet den 11.10 
Sponsorudvalg - Ikke nyt herfra 
Husudvalg-  Der er hjemkøbt 2 selvslukkende vandhaner til toiletterne på banen. Jørgen Jacobsen 

sætter dem op. Så er problemet med at vandet står og løber slut. 

5. Opfølgning på beslutningsreferat fra sidste møde 
LC gennemgik ”to do” listen som også blev a jourført med nye opgaver 
 
 

 
6. Evt. 

 
Næste møde:  Mandag,  den 27. november kl. 19.00 

 
 
 

 
 

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


