
 

Referat fra bestyrelsesmøde den 15. marts 2018 kl. 19.00  

Referat nr. 305 
 
Deltagere: 
Kristian Kveiborg KK 
Niels Peter Konnerup NPK 
Lisbeth Christensen LC 
Torsten G. Christensen TC 
Kent Budolfsen KB 
Hanne Bæk Nielsen HBN 
Agnete Jensen AJ 
Lars Rishøj  LR   
 
Fraværende/afbud LR 
 
Suppleanter: 
Tom Samson  TS - Afbud 
Jørgen Olesen JO 
 
 

1. Nyt fra formanden – Træning hos træner Morten Kiil begynder efter påske og træningsplan vil blive 

hængt op på opslagstavler og vil blive sendt ud via mail. Evt. ændring af betingelserne for fleksible 

medlemskaber vil blive behandlet på DGU’s repræsentantskabsmøde den 17. marts. 

 
2. Hjemmeside – Kent fremviste den nye hjemmeside. Der arbejdes videre ud fra forskellige 

ændringsforslag. 

3. Økonomi – Kontingentopkrævninger er udsendt ult. januar med betalingsfrist 09.02. Likviditeten 

følger det budgetterede.  

4. Kort nyt fra udvalgene 

Baneudvalg: Der er endnu ikke afholdt møde i det nye år, dog har Henning Nielsen meddelt, at han 
ønsker at trække sig fra udvalget pga. alder. Der skal lyde en tak til Henning for de mange års hjælp i 
udvalget. Vi har søgt ny greenkeeperelev, og har ansat Anders Lauridsen, 22 år på en 
mesterlærekontrakt pr 01. april 2018. Læretiden er 3,5 år hvoraf de 3 første måneder er gensidig 
prøvetid, og han er færdiguddannet den 17. sept. 2021. 
 
Sponsorudvalg : Næsten samtlige kontakter er klar til den kommende sæson, så budgettet kan 
efterleves. Der vil blive afholdt møde i nærmeste fremtid med henblik på tegning af nye sponsorer. 
 
Turneringsudvalg:  Intet nyt – årets turneringer er fastlagt 



Sportsudvalg:  Der er afholdt møde i elitetruppen omkring den nye sæson. Forhåbning om at 1. og 

måske også kval. holdet kommer i oprykningsspil. Det er besluttet, at bruge træningstid på banerne 

for udekampene. Dameholdets målsætning er, at de i år vil prøve at vinde nogle kampe på udebane 

Klubtøj bliver rød og sort. Der bliver mulighed for, at alle der deltager på sportshold kan købe 

klubtrøjer. Bestillingsseddel rundsendes. 

Juniorudvalg: Hanne Bæk har deltaget i juniorkredsmødet i Brønderslev 11.03. Der er tilmeldt et 

juniorhold U22 - Holdet består af 3 spillere. Der arbejdes på at arrangere match for juniorerne hver 

fredag sidst på eftermiddagen. 

Begynderudvalg: Der holdes møde med begynderudvalget i den nærmeste fremtid. Træningen for 

begyndere starter tirsdag, den 3. april kl. 17.00. Golfens Dag afvikles den 22.04 kl. 13.00 – ca. 15.30. 

Husudvalg: Intet nyt 

5. Opfølgning på beslutningsreferat: To do listen blev a jour ført med nye opgaver 

6. Evt. Næste møde Torsdag, den 19. april kl. 19.00 

 
 

 
 
 
Kristian Kveiborg Niels P. Konnerup Lisbeth Christensen 
Formand  Næstformand Kasserer 
    Sekretær  
 
  
 
   
 
Hanne Bæk Nielsen Agnete Jensen Torsten G. Christensen 
    Baneudvalgsformand 
 
 
 
Kent Budolfsen 
  


