
 

Referat fra bestyrelsesmøde den19. april 2018 kl. 19.00  

Referat nr. 306 
 
Deltagere: 
Kristian Kveiborg KK 
Niels P. Konnerup NPK 
Lisbeth Christensen LC 
Torsten G. Christensen TC 
Kent Budolfsen KB 
Hanne Bæk Nielsen HBN 
Agnete Jensen AJ 
Lars Rishøj  LR   
 
Afbud:   LR + AJ 
 
Suppleanter: 
Tom Samson  TS 
Jørgen Olesen JO - afbud 
 
 

1. Nyt fra formanden –  Efter et meget vådt efterår og en meget kold marts måned tog vi med en uges 
forsinkelse hul på en ny golfsæson med standerhejsning og åbningsturnering lørdag den 14. april. 

I løbet af vinteren har baneudvalget og andre frivillige tyndet ud i beplantningerne og lavet 
stensætning i søen på 11. hul. På arbejdsdagen gik en stor flok frivillige i gang med at rydde op og 
sætte de nye bænke og skraldespande ud. Greenkeeperne har kun haft en lille uge, hvor 
temperaturerne har været så høje, at de har kunnet pleje banen, men de har nået rigtig meget. Jeg 
håber, vi alle kan nyde en rigtig flot bane når græsset begynder at gro.  

Mange syntes klubbens gamle hjemmeside var mørk og kedelig, så Kent har lavet en ny. Jeg håber, vi 
kommer til at synes godt om den, når vi har lært den at kende. Man kommer til Golfbox øverst på 
siden. 

Husk Golfens Dag søndag den 22. april. Klubben deltager med et arrangement fra kl. 13 til ca. 15. 

Vi mangler medlemmer, så tag venner, naboer og bekendte med ud i klubben, så de kan se, hvad 
det er, vi bruger fritiden på. Det kunne jo være, der var nogle, der får lyst til at være med. 

2 Golfspilleren i centrum –   spørgeskema er endnu ikke udsendt for i år.  

3 Golfsporet – Kristian præsenterede materialet fra Dansk Golf Union. 

4 Økonomi - Resultatet pr. 31.03.18 følger budgettet. Der er desværre endnu få ubetalte opkrævninger 

vedrørende kontingenter. Der rykkes for betaling. Greenfee indtægterne er små, da banen ikke har 

været åben på grund af vejret. Det blev besluttet, at greenfeebetalingen i weekend/helligdage 

ændres til kr. 400 gældende fra 1. maj 2018. 



 

5 Kort nyt fra udvalgene - Baneudvalg: Der henvises til referatet på hjemmesiden fra mødet den 

04.04. Næste møde i udvalget er 02.05. Turneringsudvalg -  Åbningsmatch 14.04 med 88 deltagere. 

Lidt færre end tidligere år, men skyldes måske at turneringen blev flyttet. Næste turnering er 

Nordjyske Bank turnering. Sportsudvalg – Sæsonen er ikke rigtig startet endnu. I  Danmarks -

turneringen er der indført ny spilleform, således at der spilles både forursome og forurball. 

Husudvalg –  intet nyt. Begynderudvalg- udvalget har haft opstartsmøde med fadderne, således at 

der er ens retningslinjer om, hvorledes man hjælper nybegynderne. Tirsdag, den 10.04 var der mødt 

11 nye op til begyndertræningen. Juniorudvalg –  Den 11.04 var der opstart på juniortræningen, 

hvor 7 juniorer var mødt op. Der var stemning for at spille juniormatch om fredagen. Klubben 

tilmeldes den landsdækkende (gennem DGU) Junioruge, som finder sted i uge 32. Formålet er at 

tiltrække nye juniorer. Sponsorudvalg – der afholdes møde i udvalget i den nærmeste fremtid. 

6 Opfølgning på beslutningsreferat fra sidste møde – To do listen blev gennemgået og a jourført  

7 Evt.  - Næste møde Tirsdag, den 22. maj kl. 19.00 
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Formand  Næstformand Kasserer -  Sekretær 
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    Baneudvalgsformand 
 
 
 
 
Kent Budolfsen 
  


