
 

Referat fra bestyrelsesmøde den 22. maj 2018 kl. 19.00  

Referat nr. 307 
 
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 – afbud    
 
Suppleanter: 
Tom Samson  TS  
Jørgen Olesen JO 
 
 

1. Nyt fra formanden – Så kom foråret og det lune vejr endelig, og de forskellige aktiviteter i klubben 

er i fuld gang. Således er første runde af Danmarksturneringen afviklet, ligesom de første 

puljekampe i Regionsgolf Danmark er spillet. Resultaterne kan ses på DGU`s hjemmeside, Golf.dk 

under turneringer, Danmarksturneringen. Vores hold i 4. division for herrer spiller i pulje 1, og 

kvalifikationsholdet i pulje 15. Vores damehold i kvalifikationsrækken spiller i pulje 7. På  

Regionsgolf Danmark findes resultaterne under puljer. 

2. Golfspilleren i centrum – første spørgerunde er udsendt, men svarene kan endnu ikke ses. 

3. Økonomi –  Grundet et koldt forår mangler vi greenfeeindtægter i forhold til det budgetterede. Vi 

håber på, at det retter sig i løbet af året. Kontingentopkrævninger for 2. halvår udsendes i disse 

dage. Opfordring til medlemmerne om tilmelding til betalingsservice. Det letter arbejdet, og 

fremsendelse pr. brev er både omkostningstungt og langsommeligt. 

4. Persondataforordning – LC har udarbejdet udkast til persondataforordning i forhold til 

medlemmer/greenfeegæster (kommer på hjemmesiden) og i forhold til ansatte til brug i 

personalehåndbogen.  

5. Fotografering  -  der blev taget foto af bestyrelsen til brug for hjemmesiden 

6.  Kort nyt fra udvalgene – Baneudvalg møde 02.05 referat kan læses på hjemmesiden – 

Sponsorudvalg -   Der har været afholdt en lille sponsororientering med Tom Samson og Jørgen 

Olesen med henblik på tegning af nye sponsorer. Begynderudvalg - Onsdag d. 16-05 havde vi besøg 

af en juniorkonsulent fra DGU, hvor HBN og LC deltog. I den forbindelse fik vi udleveret Short Game 

Golf taske, og vi vil tilmelde klubben til Short Game.  Alle medlemmer kan deltage i dette, og 



medlemmer kan invitere et  ikke medlem til at prøve spillet, som varer ca. 1 time.  Der udsendes 

yderligere information. Hos nybegynderne går det godt. Else Buchhave er til stor hjælp for dem. De 

er godt i gang med teorien, og nogle af dem har bestået teoriprøven. Juniorudvalg -  den 09-06 

bliver der i Ørnhøj Golfklub afholdt en turnering for juniorer. Vi har tilmeldt et hold . 

Juniorkonsulenten vil arrangere en turnering for vores juniorer, som endnu ikke er spillet over på 

stor bane. Den 18-05 afholdt HBN en match her i klubben for juniorerne på stor bane. De var godt 

tilfreds med denne match, og  ytrede ønske om en gentagelse. Der var stor opbakning fra 

hjælpernes side. Turneringsudvalg- næste turnering den 27.05 er Pink Cup , som damedagen står 

for.  Den 2.06 spilles Bravo Tours turnering. Sportsudvalg - Så er sæsonen kommet i gang for vores 

turneringshold og det ser godt i de fleste puljer for regionsgolf-holdene. Vore elitehold spillede 

udekampe lørdag, den 5. maj og begge herrehold vandt, dameholdet tabte desværre. Desværre 

tabte alle hold på hjemmebane. 1. holdet tabte knebent 6,5 – 5,5 til Ørnehøj og 2. holdet tabte 10-2 

til Hals. Dameholdet tabte 9-0 til Sæby.  Der aftales speciel flagplacering når der spilles 

Danmarksturneringer.   Husudvalg – der indkøbes ny yderdør af plast til bygningen ved proshoppen. 

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

8. Evt. Næste møde mandag, den 25. juni 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 
  


