
 

SINDAL GOLF KLUB 

Referat fra den ordinære generalforsamling den 26. februar 2018 

Som formand bød Kristian Kveiborg velkommen til de ca. 80 medlemmer, der var mødt op til 

generalforsamlingen.  

Han indledte med en kort mindetale for Vagner Mikkelsen, Poul Erik Jensen, Bjarne Stokholm 

Larsen, Kurt Jønsson, Stig Hermansen, Tove Søndergaard og Gunnar Christiansen, der alle var 

afgået ved døden siden sidste generalforsamling. Forsamlingen mindedes i stilhed de døde. 

Herefter gik man over til dagsordenen. 

1. Valg af dirigent 

Bestyrelsen havde foreslået Søren Kirk, der blev valgt med akklamation.  

Han takkede for valget, og lovede at gøre sit bedste. Han kunne herefter konstatere, at 

generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Herefter fik formanden ordet for at aflægge bestyrelsens 

beretning. 

2. Bestyrelsens beretning for klubbens virksomhed i 2017 

Da den skriftlige beretning var sendt ud sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen, nøjedes 

formanden med at uddybe enkelte punkter i beretningen. 

 

Han roste alle ansatte og medlemmer for deres indsats, så SGK igen i 2017 blev kåret som 

Danmarks bedste golfklub. Det har stor reklameværdi, og antal gæster med Golfhäftet er steget fra 

163 i 2015 til 551 i 2017. Enkelte kommentarer fra gæsterne blev læst op. 

Den 10. december kom der et kraftigt snefald, der forårsagede store skader på træerne. 

Analyseværktøjet Golfspilleren i centrum giver bestyrelsen mulighed for at se, hvad medlemmerne 

synes er godt, og hvad der er dårligt i klubben. Medlemmerne bliver spurgt en gang om året, og 

bestyrelsen opfordrer til, at man svarer på spørgsmålene, da både bestyrelse og greenkeepere bruger 

svarene til at løse opgaverne bedst muligt efter medlemmernes ønsker. Ambassadørscoren blandt 

medlemmer er 86 mod et gennemsnit i nordjyske klubber på 63 og på landsplan er gennemsnittet 

54. Blandt gæsterne er scoren 66 mod et gennemsnit på 43 i Nordjylland og 38 på landsplan. Et af 

kritikpunkterne fra såvel gæster som medlemmer har været, at boldene på driving range kan være 

meget snavsede. Klubben har længe ønsket en boldvasker, som koster mere end 30.000 kr. Derfor 

søgte klubben om et tilskud fra Forsikringsselskabet Vendsyssel, som velvilligt bevilgede 5.000 kr., 

og boldvaskeren er allerede indkøbt og er forhåbentlig klar til næste sæson. 

Det er en stor opgave for golfklubben at skaffe nye medlemmer, men det er lige så vigtigt at 

fastholde de medlemmer, man har. Det viser sig, at frafaldet er størst blandt medlemmer med hcp. 

på 37+, og de medlemmer, der ikke har faste spillepartnere. Bestyrelsen opfordrer alle til at  



medvirke til, at nye spillere bliver integreret i fællesskabet. Der vil også i 2018 være gratis træning 

for alle, men med et andet koncept. 

Det er glædeligt, at klubben efter flere år igen har haft juniorer med i et par juniorturneringer. I 

lighed med tidligere år har klubben i 2018 tilmeldt 10 hold i forskellige turneringer. I 

Danmarksturneringen under DGU er der tilmeldt 1 herrehold i 4. division, 1 herrehold og 1 

damehold i kvalifikationsrækken. Der er tilmeldt 7 hold i Regionsgolf Danmark. Der er 1 hold i 

hver af rækkerne B, C og D. I seniorrækkerne er der tilmeldt 1 hold, i veteranrækkerne er der 2 hold 

og 1 hold i superveteran. Det viser sig desværre, at der mangler damespillere, så bestyrelsen 

opfordrer alle damer til at melde sig til turneringerne, så klubben kan stille et fuldt hold i alle 

rækker. Man kan tilmelde sig i golfboks. 

Der kommer helt nye golfregler, der gælder fra 2019. Klubbens regelundervisere vil i løbet af 

efteråret og vinteren afholde kurser, og alle opfordres til at deltage, så man er godt inde i de nye 

regler. 

Formanden sluttede beretningen med en stor tak til alle medarbejdere og de mange frivillige for en 

stor indsats i 2017. 

Herefter var der åben for spørgsmål og kommentarer. 

 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 

Kasserer Lisbeth Christensen gennemgik regnskabet for 2017, og knyttede kommentarer til enkelte 

væsentlige punkter. Regnskabet, der havde været offentliggjort på klubbens hjemmeside, udviste et 

overskud på godt kr. 32.000. Der er afskrevet kr. 565.000 på aktiver, og den samlede gæld er 

nedbragt med ca. kr. 386.000 fordelt med ca. kr. 316.000 til langfristet gæld og ca. kr. 70.000 på 

kortfristet gæld. Der er foretaget investeringer på i alt ca. kr. 225.000 fordelt på maskiner med ca. 

kr. 162.800, ny opvaskemaskine kr. 24.500 og boldvasker kr. 37.500. Egenkapitalen udgør ved årets 

udgang ca. kr. 2.249.800. Regnskabet blev godkendt med klapsalver. 

 

4. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent og indskud for 2019  

Lisbeth Christensen gennemgik budgettet for 2019. Budgettet blev godkendt med en 

kontingentstigning på kr.100 for 2019 og fastholdelse af halvårlige opkrævninger. 

 

5. Forslag fra bestyrelsen 

Forslag om nyt puslinge medlemskab samt ændring af datoen for medlemsændring til 1. december 

blev godkendt af generalforsamlingen, og bliver tilføjet/ændret i vedtægterne. 

 

6. Forslag fra medlemmer 

Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne 



 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

På valg var 

 Kent Budolfsen, der var villig til genvalg 

 Hanne Bæk Nielsen, der ligeledes var villig til genvalg 

 Jesper Billund, der ikke ønskede genvalg 

Bestyrelsen indstillede til genvalg af Kent Budolfsen og Hanne Bæk Nielsen samt nyvalg af Niels 

Peter Konnerup. 

Da der ikke var andre forslag, blev alle valgt med akklamation. 

 

8. Valg af suppleanter til bestyrelsen 

Bestyrelsen foreslog valg af Tom Samson og Jørgen Olesen 

Da der ikke fremkom andre forslag, blev begge valgt med klapsalver. Da der ikke var afstemning, 

indstillede bestyrelsen Tom Samson som 1. suppleant og Jørgen Olesen som 2. suppleant. 

9. Valg af revisor og revisorsuppleant 

På valg var Ulla Magersholt som revisor. Ulla var villig til genvalg, og bestyrelsen indstillede til 

genvalg. 

Erling Johansen var villig til genvalg som revisorsuppleant, og bestyrelsen indstillede til genvalg. 

Begge blev valgt uden modkandidater.  

Eventuelt 

Tom Samson spurgte til det totale medlemstal, og bestyrelsen kunne oplyse at der pr. 31.12.17 totalt 

var 577 medlemmer i klubben 

Arne Elgård efterlyste et medlemskab til 9 huller, især til ældre medlemmer i klubben. Ligeledes 

ytrede han ønske om reservation for klubber i klubben i juli måned. 9 huls medlemskab kunne 

bestyrelsen ikke imødekomme, idet dette vil være flexmedlemskab og ikke harmonere med aftalen 

De3 klubber (Hirtshals, Løkken og Sindal) Bestyrelsen vender tilbage vedrørende reservationer i 

juli måned. 

Ulla Magersholt ytrede glæde over, at der ikke var reservationer i juli måned til klubber i klubben, 

idet det gav plads til at øvrige medlemmer kunne spille, især arbejdsramte medlemmer som har ferie 

i juli. 

Mogens Ellegaard var bekymret over fældning af forskellige træer på banen, især egetræer. 

Baneudvalgsformanden Torsten Christensen begrundede beslutningen omkring de træer som er 

fældet. Nogle er fældet for at give plads til forskønnelse af øvrige træer i nærheden. 

 

Formanden sluttede med at takke Peter Sønderskov for tiden som greenkeeperassistent i SGK og 

ønskede held og lykke i den nye stilling i Hirtshals Golf Klub. 

Formanden takkede den øvrige bestyrelse for godt samarbejde i 2017 og takkede Jesper Billund for 

en stor indsats i klubbens bestyrelser gennem 10 år, heraf 8 år som formand. 



Søren Kirk fik en stor tak for veludført arbejde som dirigent. 

Generalforsamlingen sluttede med de sædvanlige hurraråb for Sindal Golf Klub og det traditionelle 

SGK kl. 20.45. 

 

 

 

For referat   Dirigent  Formand 

 

 

Lisbeth Christensen  Søren Kirk  Kristian Kveiborg 

 

 

 

 

 

 

 


