
 

Referat fra bestyrelsesmøde den 8. oktober 2018 kl. 19.00  

Referat nr. 311 
 
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     
 
Suppleanter: 
Tom Samson  TS 
Jørgen Olesen JO 

 
 

1. Nyt fra formanden – Så nærmer golfsæsonen sin afslutning. Der er dog stadig 2 klubturneringer 
tilbage. Sommerens tørke har været meget hård ved banen, og det har været nødvendigt med 
omfattende reparationer. I samråd med greenkeeperen har bestyrelsen besluttet at lukke 1.-9. hul 
indtil det ny såede græs har fået ordentlig fat. Det betyder dog, at det sikkert er indtil sæsonstart 
2019. Vi håber på jeres forståelse. Det vigtigste er, at banen er i orden næste år. 
 

2. Golfspilleren i centrum – Nu er den sidste tredjedel af klubbens medlemmer blevet spurgt om 
deres syn på klubben, og 59 har svaret. Det giver en svarprocent på 40. Nu har vi alle besvarelser og 
må se, hvad vi evt. bør se nærmere på. Tak for hjælpen. 

3. Økonomi –  Budgetopfølgning pr. 30.09. Banearbejde og dermed nedsat greenfee giver selvfølgelig 
udslag i mindre greenfeeindtægter resten af året. Vi har heldigvis en god likviditet, så alt i alt ser 
økonomien fornuftigt ud. Der findes besparelser på andre områder. 

4. Nyt fra Sekretariatet – Vi skal igen i 2019 afholde afvikle turneringen Golfhæftet Trophy – Vi skal 
komme med forslag til dato. Gerne et par stykker. Der vil blive max 3 turneringer i Nordjylland, 
Brønderslev bliver nok den ene. Kirsten Engstrøm gav udtryk for, at de er meget glade for at afholde 
turneringen hos os.  

5. Orientering fra kurset i bestyrelsesarbejde – NPK, TS og JO har deltaget i et DGU-kursus i 
Bestyrelsesarbejde og orienterede herom.  

 

 



 

6.     Baneudvalg – møde 3.10 – se referat på hjemmesiden. Sponsorudvalg – intet nyt               

Turneringsudvalg– intet nyt.  Sportsudvalg –  Som nævnt på forrige møde var der lidt forvirring 
omkring Regionsgolf og DGUs 3 division omkring oprykning og kval-række med videre. Det er nu 
blevet besluttet, at der bliver oprettet en 3. division for veteraner da der var mange der har spillet 
for at nå oprykning hertil – så nu bliver der oprettet både en kval-række og en 3. division. 
Regionsgolf og DGUs elite blive adskilt så vi kan have spillere i veteran-puljen (regionsgolf og DGU 
elite) som kan deltage i begge rækker. Bestyrelsen besluttede, at der ikke tilmeldes veteranhold i 
Danmarksturneringen. Juniorudvalg – Der er oprettet en facebook gruppe for juniorerne for at få en 
bedre kommunikationsform . Juniorerne har afslutning på sæsonen d. 17-10. Udvalget har tilmeldt 
juniorerne til Sjov Sommergolf næste år   Begynderudvalg -  Torsdagsmatch for nybegyndere har haft 
afslutning med efterfølgende spisning. For nye medlemmer fra i år og hjælperne som har været 
involveret, bliver der afholdt en match d. 13.10 med efterfølgende spisning.  Husudvalg – intet nyt, 
på forespørgsel vedrørende affaldssortering blev det oplyst, at affald ud over dåser og pap vil i SGK 
blive betragtet som restaffald. Medlemmerne opfordres til at anvende de små affaldsposer som står 
rundt omkring, idet alt affald i den store container skal være i lukkede poser. 

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

8. Evt. – næste møde mandag den 26. november 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 
  


