
 

Referat fra bestyrelsesmøde den 25. juni 2018 kl. 19.00  

Referat nr. 308 
 
Deltagere: 
Kristian Kveiborg KK 
Lisbeth Christensen LC 
Torsten G. Christensen TC 
Kent Budolfsen KB 
Hanne Bæk Nielsen HBN 
Agnete Jensen AJ   
 
Suppleanter: 
Jørgen Olesen JO 
 
Afbud: 
Niels Peter Konnerup NPK 
Tom Samson  TS 
Lars Rishøj  LR 
 
 
 
 

1. Nyt fra formanden Så nærmer sommerferien sig, og der er ingen træning i ugerne 27-30. Den 29. 

juli afholder klubben Spil med Dag, hvor alle opfordres til at tage en ven med på golfbanen. Det er 

meget vigtigt, at alle bakker op, så vi kan få nye medlemmer. Nærmere information følger senere. 

Erling Johansen indstillede de frivillige i SGK til den Nordjyske Idrætspris, indstillingen kom ikke med 

i betragtningen. 

2. Spil med Dag-  klubben har tilmeldt sig den landsdækkende Spil med Dag, som foregår den 29. juli. 

Arrangementet foregår i tidsrummet 13.00 – ca. 15.30. Der bestilles gratis markedsføringsmateriale 

hos DGU 

3. Golfspilleren i centrum –  Første udsendelse til medlemmer fandt sted i maj måned.  137 blev 

spurgt, og 53 besvarede spørgeskemaet. Det svarer til en svarprocent på 43.  Resultaterne fra 

spørgerunden blev gennemgået – der er ros til banen og den gode service som ydes vore gæster. 

4. Økonomi –  Budgetopfølgning for første halvår blev gennemgået. Der mangler kontingentindtægter, 

men grunden andre besparelser følger vi budgettet.  

5. Kort nyt fra udvalgene – Baneudvalg møde 06.06 referat kan læses på hjemmesiden. Næste møde 

01.08 .   Begynderudvalg -  De fleste af nybegynderne er spillet over på stor bane.  Juniorudvalg -  3 

juniorer har været til match i Ørnhøj. De var ovenud tilfreds, selvom de ikke kom i præmierækken. 



Har arrangeret match for juniorerne den 23-06. Der er junioruge i uge 32 hvor Frederikshavn, 

Hjørring og Sindal deltager. Der indkøbes materiale til brug for undervisning af puslinge juniorer, 

ligesom der bliver særskilt undervisning lørdag formiddag, hjulet af et par af klubbens medlemmer. 

Turneringsudvalg- Turneringerne kører fint og i et godt tempo. Sidste turnering inden sommerferien 

er Golfhæftet Trophy lørdag, den 30. juni.   Sportsudvalg – Vores regionshold har spillet turneringen 

færdig og det var meget tæt i B, C og D rækkerne med hensyn til at vinde puljen – alle vores hold 

slutter på 2. pladsen i deres respektive puljer. I seniorrækker var det en lidt anden situation – vores 

Senior B Hold tabte alle kampe (desværre), Veteran Elite vinder deres pulje, Veteran B bliver sidst i 

en tæt pulje og SuperVeteran B slutter på tredjepladsen med samme point som Frederikshavn – 

men dårligere indbyrdes.  

Vores herrehold i Danmarksturneringen klarer sig også godt – vores 4. division kan nå en oprykning 

– og det kan vi selv afgøre i sidste kamp mod Ørnehøj – men som situationen er, så skal der ske 

noget vildt hvis vi ikke har 4. division næste år (måske 3. division). Vores herrehold i kval-rækken 

ligger på 2. pladsen og hvis ikke det var fordi Hals har et suverænt hold, så spillede vi med om 

oprykning til 5. division – Vores damer i kval-rækken spiller også godt – desværre med et par 

nederlag i bagagen, men kampene bliver tættere og tættere. 4. division næste år (måske 3. division).  

Husudvalg – I uge 28 males vinduer og øvrigt ved klubhuset samt huset ved rangen. 

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

7. Evt. Næste møde torsdag, den 9. august 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 
  


