
 

Referat fra bestyrelsesmøde den 31. januar 2019 kl. 19.00  

Referat nr. 314 
 
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 – Igen i 2018 fik SGK en topplacering af Golfhäftets brugere, idet vi blev nr. 2, kun 

slået af Hjarbæk Fjord med 0,015 point. 

De fire golfklubber i Hjørring kommune er blevet enige om et samarbejde om junior- og 

ungdomsarbejdet. Projektet støttes af DGU, der vil bruge det som et pilotprojekt. Ideen er at give de 

unge spillere gode golfoplevelser i håbet om at fastholde dem og tiltrække flere unge til golfsporten. 

Antallet af unge golfere er faldet de senere år på landsplan, så håbet er at vende denne udvikling. 

2. Økonomi – Årsregnskabet for 2018 blev gennemgået. Trods et svært år med en tørkeramt bane, er det 

lykkedes os, at komme ud med et pænt resultat. Vi skal regne med, at anvende en del til 

banevedligeholdelse i 2019. Efter kontingentopkrævning jan. 2019 må vi konstatere vigende 

medlemstal. 

3. Orientering fra sekretariatet - Der er indberettet medlemstal til DGU pr. 31.12.2018, hvor vi havde 

453 fuldtidsmedlemmer heraf 322 mænd og 131 kvinder. 117 passive medlemmer heraf 72 mænd og 

45 kvinder. 25 long distance medlemmer heraf 19 mænd og 6 kvinder.  

4. Kort nyt fra udvalgene – Juniorudvalg/Begynderudvalg – Helle, Hanne og Sus deltog i møde i Hjørring 

Golfklub 17.12.18. Helle fra Hjørring GK orienterede om DGU’s plan om at bruge golfklubberne i 

Hjørring Kommune som forsøg på at etablere et samarbejde klubberne imellem. Dette for at få mere 

aktivitet i ungdomsafdelingen. Resultatet af samarbejdet vil DGU bruge i. f. m. at de i 2020 vil udbrede 

det i hele landet. Der blev vedtaget, at klubberne skal mødes en gang om måneden skiftevis i de 

enkelte klubber. D. 12-01-2019 havde Hjørring Kommune inviteret de frivillige medhjælpere i 

kommunen til møde i teateret. Dette som tak for frivilligt udført arbejde i kommunen. Sindal Golf Klub 

var rigeligt repræsenteret med 17 stk. 

Husudsvalg - De nye stole er blevet taget godt imod af medlemmerne. De gamle er givet væk/kørt på 
lossepladsen. 



Turneringsudvalg – turneringskalenderen er offentliggjort og klar til 2019, så nu glæder vi os bare til at 
komme i gang. 
Sportsudvalg - Vi havde møde søndag med truppen og forventningerne er, at vores 2 herrehold 
rykker op – efter sidste år gode spil tror vi på at det er muligt. Dameholdet skal forsøge at vinde 
kampe.  
Sponsorudvalg – der har være afholdt møde med sponsor, men der kan altid bruges nye, så nye emner 
efterlyses.  

Baneudvalg - Baneudvalg og greenkeepere er gået i vinterhi, men lidt er der sket. Frivillige har arbejdet 
på mandage med træfældning (desværre stoppet nu pga. sneen), men mon ikke vi når at blive 
færdige med det planlagte. 
Nye pæle er malet og klar til opsætning inden sæsonstart, således er vi er klar til at efterleve 
golfreglerne. 
Susanne har været ude med en forebyggende svampebehandling af greens, dette skete medio januar, 
så forhåbentlig kan det modvirke skader under sneen. 
Da vi heller ikke længere må bekæmpe gåsebiller med kemikalier har vi sagt ja til at være med i et 
forsøg med et ny type rajgræs som indeholder endofytter (svamp) som gerne skulle forhindre at 
græsset bliver ædt er biller m.m. 
Det er meningen at græsset skal såes eller lægges (rullegræs) på områder hvor vi ved, at der er 
tilbagevendende angreb af biller – forsøget styres af Århus Universitet, med anbefaling af DGU (vi ved 
ikke så meget om det endnu) 
Vi har også indkøbt lidt stærekasser til opsætning rundt omkring på banen – skulle gerne hjælpe med 
at tage gåsebiller. 
 

5. Opfølgning på beslutningsreferat fra sidste møde – referat gennemgået og nye opgaver tilføjet 
 

6. Evt. Næste møde – Generalforsamling torsdag, den 28. februar kl. 19.00. 
 

 
 
 

 

 

 
Kristian Kveiborg Niels P. Konnerup Lisbeth Christensen 
Formand  Næstformand Kasserer 
    Sekretær  
 
 
   
 
Hanne Bæk Nielsen Agnete Jensen Torsten G. Christensen 
Juniorudvalg  Husudvalg  Baneudvalgsformand 
Begynderudvalg   Sponsorudvalg 
 
 
 
Kent Budolfsen 
Sportsudvalg 
Turneringsudvalg 


