
 

Referat fra bestyrelsesmøde den 26. november 2018 kl. 19.00  

Referat nr. 312 
 
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:   NPK 
 
Suppleanter: 
Jørgen Olesen JO 
Tom Samson  TS 
 
 

1. Nyt fra formanden –   Klubben havde 6 personer på et kursus i oktober måned om de nye 
golfregler. Dette regeludvalg har afholdt et møde for at planlægge det videre forløb. Det er 
besluttet, at der afholdes 6 regelkurser i uge 9 og 10 – undervisningen foregår på mandage og 
onsdage fra kl. 19.00 og på lørdage fra kl. 09.30, og varer ca. 2-2½ time. 
På DGU`s hjemmeside: www.danskgolfunion.dk findes de nye regler under regler og hcp. Der findes 
ligeledes en app, man kan tage ned på telefonen. Så er der mulighed for, at man kan sætte sig lidt 
ind i reglerne inden deltagelse i et regelkursus. 
Aftalen De3 klubber (Løkken, Hirtshals og Sindal) er forlænget til også at gælde i 2019. D.v.s. at alle 
fuldtidsmedlemmer med DGU kort, i en af de 3 klubber kan spille gratis hos hinanden, og Long 
Distance medlemmer til ½ pris. 
 

2. Golfspilleren i centrum – Sommerens tørke har været meget hård ved vores bane, og det ses af den 

vurdering, vore gæster har givet os her i efteråret. 

3. Orientering fra Regionalmøde - NPK har deltaget i regionalmøde i Hjørring. Medlemstal blev 

gennemgået. Der ses et faldende antal medlemmer i klubber landet over. Antallet af medlemmer 

ligger nu på 149.044 hvilket er et fald på 1,5% fra 2017-2018. 

4. Forslag fra regeludvalget – vore lokalregler skal ændres i forbindelse med de nye regler, og Jesper 

Billund og Kristian Kveiborg tager fat på opgaven i næste uge. 

5. Økonomi – herunder Budget – Kassereren gennemgik budgettet for 2019. Det endelige budget 

godkendes på december mødet, idet der her er de sidste evt. medlemsændringer, som skal være 

klubben i hænde senest 1.12.2018 for den kommende sæson. 

http://www.danskgolfunion.dk/


6. Orientering fra sekretariatet – efter vi har lukket hul 1-9 har vi ikke haft greenfeegæster. Til nytår 

har vi p.t 18 udmeldelser. Der har været 42 nye prøvemedlemmer, hvoraf 26 har indmeldt sig.  Der 

er indkøbt nye regelbøger samt 2 nye regelspil. 

7. Kort nyt fra udvalgene 

Sponsorudvalg: intet nyt 

Baneudvalg: Holder mødepause i vinterhalvåret.  Der er taget kontakt til DOF med henblik på at 

skaffe yderligere viden om stærekasser til bekæmpelse af gåsebillens larver. Der må ikke længere 

bruges de nuværende kemiske midler til bekæmpelsen. Baneudvalget og klubbens personale holdt 

afslutning den 22.11 med golfspil og julefrokost.  

Turneringsudvalg– næste års turneringskalender er under udarbejdelse. Golfhæftet Trophy bliver 

lørdag den 29. juni. Pink Cup den 12. maj og klubmesterskab den 31. aug – 1. sep. 

Sportsudvalg – Kim Kronborg træder ud af sportsudvalget, så der skal findes en afløser. Alle puljer er 

offentliggjort til Danmarksturneringen, og i 2019 skal vi en tur til Læsø. Vi har tilmeldt 2 x herrehold 

og et damehold.  

Husudvalg – Nyt ståltag(drypfri) er monteret på halvtag v/terrassen. Vindue isat toiletbygningen v/ 

gl. maskinhus.  

Juniorudvalg – Invitation fra Helle Kristensen, Hjørring Golfklub vedrørende juniorsamarbejde 

mellem de 4 klubber i Hjørring Kommune med det formål, at skabe et attraktivt juniormiljø i de 4 

golfklubber, så vi kan få flere børn og unge mennesker til at spille golf. Vi deltager i mødet i Hjørring 

golfklub den 17.12.18. 

Hanne og Lisbeth deltog i et møde med Hjørring Kommune vedrørende Ny Fritids- og 

Folkeoplysningslov. Alle input fra de fremmødte vil indgå i kommunens overvejelser, og opsamling fra 

mødet kan ses på www.hjoerring.dk/fritid. 

Der indkaldes til et nyt møde i januar, hvor der tages hul på tilskudsmodellen. 

8. Opfølgning på beslutningsreferat fra sidste møde  

Opgaverne i referatet blev gennemgået, og nye tilføjet 

9. Evt.  - Næste møde onsdag, den 12. december kl. 18.30 

 

 

 

 
Kristian Kveiborg Niels P. Konnerup Lisbeth Christensen 
Formand  Næstformand Kasserer 
    Sekretær  
 
 
 

http://www.hjoerring.dk/fritid


 
   
 
Hanne Bæk Nielsen Agnete Jensen Torsten G. Christensen 
Juniorudvalg  Husudvalg  Baneudvalgsformand 
Begynderudvalg   Sponsorudvalg 
 
 
 
Kent Budolfsen 
Sportsudvalg 
Turneringsudvalg  
 


