
 

Referat fra bestyrelsesmøde den 27. november 2017 kl. 19.00  

Referat nr. 302 
 
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   
 
Afbud:   LR 
Afbud suppleanter: 
Tommy Jensen TJ 
Henning Olesen HO 
 
 
 

1. Nyt fra formanden – Chefgreenkeeperen har i samråd med Bestyrelsen og baneudvalget besluttet, 
at der på grund af det meget våde efterårsvejr og meget skiftende temperaturer spilles til 
vintergreens indtil sæsonstart. 
Hvis man ønsker at købe ”Golfhäftet” er det vigtigt, at man køber gennem klubben, da vi får 
provision. 
 

2. Golfspilleren i centrum - I oktober måned har 48 greenfeegæster vurderet deres oplevelse i Sindal 

Golf Klub. Vi har fået en meget fin ambassadørscore på 92, hvor gennemsnittet i de nordjyske 

klubber er på 37. Meget flot resultat, vi alle kan være stolte af. I september måned blev 1/3 af 

medlemmerne spurgt om der deres vurdering af klubben, og 73 har givet klubben en 

ambassadørscore på 88. Her har træneren fået en meget fin vurdering på ikke mindre end 93. 

3. Økonomi – herunder Budget – Vi mangler kr. 20.000 i indtægt på kontingenter, men har til gengæld 

flere greenfeeindtægter p.t. kr. 14.000 over årsbudget for 2017 ligeledes godt kr. 20.000 i 

merindtægter vedrørende sponsorater end budgetteret. Alt i alt positiv økonomi. 

Kassereren gennemgik forslag til budgettet for 2018, hvilket budget blev godkendt af Bestyrelsen. 

4. Kort nyt fra udvalgene 

Baneudvalg: Næste møde afholdes primo december. Der arbejdes med forskellige projekter på 

banen, dybdeprikling af fairway, træfældning og oprensning af sø. Greenkeeperne har udarbejdet 

liste over maskinerne med årgang og stand.  

Turneringsudvalg – næste års turneringskalender er under udarbejdelse. 



Sportsudvalg – tilmelding af hold til regionsgolf inden 1. december 

Husudvalg – tilbud på ny gulvbelægning, som er mere rengøringsvenlig, til gang og køkken 

5. Opfølgning på beslutningsreferat fra sidste møde - herunder dato for generalforsamling 

”To do listen” blev a jour ført - Ordinær Generalforsamling i Sindal Golf Klub afholdes onsdag, den 

28. februar 2018 

6. Evt.  - Næste møde torsdag, den 14. december kl. 18.30 

 
 
 

 
 

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


