
 

Referat fra bestyrelsesmøde den 9. august 2018 kl. 19.00  

Referat nr. 309 
 
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   
 
Suppleanter: 
Jørgen Olesen JO 
Tom Samson  TS 
 
 
 
 
 

1 Nyt fra formanden Søndag den 29. juli var der Spil med Dag i Sindal Golf Klub. Spil med Dag var en 

landsdækkende hvervekampagne organiseret af Dansk Golf Union, som fremstillede personlige 

invitationer, plakater, pressemeddelelse m.m. til afbenyttelse i golfklubberne. 

Vi fik fremstillet 200 invitationer, som I kunne dele ud til bl.a. venner, bekendte, naboer, 

arbejdskammerater og familie. Desværre blev næsten alle invitationer smidt i papirkurven dagen 

efter arrangementet. Ligeledes blev der sat plakater op i diverse butikker i omegnen, og der blev 

annonceret i de lokale ugeblade. 

Tidspunktet var måske ikke det allerbedste, da det jo var midt i sommerferien. Det passede dog 

godt med, at træningen blev genoptaget i den følgende uge, så nye medlemmer kan få maksimalt 

udbytte af prøveperioden. 

En del medlemmer mødte op med 11 potentielle nye golfspillere, og efter et par hyggelige timer i 

klubben tegnede godt halvdelen et prøvemedlemskab. Vi håber, arrangementet giver lidt flere 

medlemmer på sigt.  

2 Golfspilleren i centrum –  Når man kommer for at spille golf på en fremmed bane, får man ofte en 
fornemmelse af atmosfæren i klubben. I juli måned har 73 gæster placeret atmosfæren i SGK som 
den 6. bedste ud af 106 klubber. Flot, så bliv ved med at tage godt imod gæster. 
 



3 Økonomi  Det ser fint ud med besøg af greenfeegæster, vi er p.t. godt kr. 30.000 over budgettet, 

derimod er vi ramt på manglende kontingentindtægter, dvs. vi kan godt bruge nogle flere 

medlemmer. Vor likviditet følger p.t. det budgetterede. 

4 Kort nyt fra udvalgene – Baneudvalg møde 01.08 referat kan læses på hjemmesiden. Næste møde 

05.09.   Begynderudvalg – træning om tirsdagen er nu i gang eftersommerferien.  Juniorudvalg – 

Sindal Golf Klub deltog i uge 32 juniorugen, og havde onsdag, den 08.08 besøg af juniorer fra 

Frederikshavn som sammen med nogle af vore egne juniorer spillede på den store bane. Juniorer 

uden banetilladelse samt gæstejuniorer spillede et par huller på par 3 banen samt øvede short 

game.  Turneringsudvalg -  intet nyt – næste turnering den 12.08   Sportsudvalg  i weekenden 18/ 19. 

august spilles de sidste kampe i Danmarksturneringen. Husudvalg – klubhuset er blevet malet 

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

6 Evt. Næste møde torsdag, den 13. september 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 
  


