
 

Referat fra bestyrelsesmøde den 13. september 2018 kl. 19.00  

Referat nr. 310 
 
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  TS   
 
Suppleanter: 
Tom Samson  TS 
Jørgen Olesen JO 

 
 

1. Nyt fra formanden – I uge 36 og 37 37 har DGU kørt en kampagne med overskriften ”Spil med 
tempo”. En af de største udfordringer for golf er netop, at det tager for lang tid. Mange af de 
ændringer, der kommer til golfreglerne fra januar går netop på, at spillet skal gøres hurtigere. I 
forgangen ligger der en flyer, der viser 6 gode råd til at fremme hastigheden på golfbanen, ligesom 
der på klubbens hjemmesidewww.sindalgolfklub.dk ligger 6 små videoer, der opfordrer til hurtigere 
spil. Skal vi ikke alle prøve at efterleve disse råd? 
Sommerens tørke har været meget hård ved fairways. Der blev vandet først på sommeren, men 
vores boring truede med at løbe tør, så der var kun vand til at vande greens og teesteder. 
Endvidere har kragerne været hård ved banen, og desværre er der ikke rigtig mulighed for at 
bekæmpe gåsebillerne. Der venter en stor opgave for greenkeeperne, og det kan være nødvendigt 
at lukke en sløjfe ad gangen, således der kan arbejdes effektivt. 
 

2. Golfspilleren i centrum – Når man læser kommentarer fra såvel medlemmer som gæster, kan man 

se, at tørken har påvirket bedømmelsen af banen. Alle er dog enige om, at klubben er uden skyld og 

andre klubber er i samme situation. 

Der efterlyses tider til fællestræning uden for normal arbejdstid. Efter sommerferien har der været 

fællestræning tirsdag kl. 15.30 – 17.00 og onsdag kl. 17.00 – 18.30. Da vi kun har træneren til 

rådighed 3 dage om ugen, er det nødvendigt at lægge træningen for juniorer, elite og begyndere 

sidst på dagen. 

3. Økonomi – Det ser fint ud med greenfeegæster, vi er p.t. godt kr. 15.000 over budgettet. Den 

fremadrettet nedsætning af greenfee grundet banearbejde, vil selvfølgelig trække nedad resten af 

året. Vi håber, at vi alt i alt nogenlunde kan holde os til det budgetterede årsresultat. 

http://www.sindalgolfklub.dk/


4.    Kort nyt fra udvalgene – Baneudvalg – se referat på hjemmesiden. Det er et stort ønske fra  
   Greenkeepergården om indkøb af en rendegraver til max kr. 200.000. Enighed i Bestyrelsen, 

             om at imødekomme dette ønske. 
Sponsorudvalg - Der har været afholdt sponsormatch søndag den 09.09. Der var tilmeldt 20 hold = 

80 personer, og arrangementet forløb fint. Cafe Fisk (Lendum Kro) var sponsor for maden, og 
Carlsberg gav 2 ankre fadøl. 
Jeg har haft kontakt til et af klubbens medlemmer om sponsorat fra næste sæson. Det er Morten 
Jensen, Stæten, som selv har henvendt sig, og vi laver en aftale senere på året. 
Turneringsudvalg– Ikke meget nyt fra turneringsudvalget, andet end at turneringerne kører fint, og 

umiddelbart lidt flere tilmeldte i år. Sportsudvalg –  Danmarksturneringen er færdigspillet og vores 1. 

hold i 4. division missede lige akkurat oprykningen til 3. division – men vi beviste, at vi kan være med. 

Vores 2. hold i kval-rækken klarede sig også fint – nummer 2 i puljen efter et meget stærkt Hals-hold. 

For vores damer gik det knap så godt, men de mødte stærke hold, så desværre blev det ikke til sejre 

for dem. Vi ser frem til næste år hvor vi igen forventer at 1. holdet i herrerækken spiller med om 

oprykning. Juniorudvalg til sidste træning spillede juniorerne efter kampagnen ”Spil med tempo” 

med stor succes. Begynderudvalg Da træningen slutter med udgangen af uge 39 forsøges det at få 

de sidste spillet over på stor bane. Der kan efter uge 39 stadig aftales individuelt med fadderne om 

spilletræning. Prøvemedlemmer som ikke er indmeldt som medlem fra 2019 modtager besked om 

dette. Husudvalg  intet nyt – malerarbejde færdiggøres, og der skal kigges på nyt tager over 

terrassen 

5. Opfølgning på beslutningsreferat fra sidste møde – referatet blev a jour ført og nye opgaver tilføjet, 

herunder bestilling af nye regelbøger, ligesom der vil blive afholdt en del regelmøder for 

medlemmerne inden næste sæson. Datoer følger. 

6. Evt. – næste møde mandag den 8. oktober kl. 19.00 

 
 

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


