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Referat fra den ordinære generalforsamling den 28. februar 2019 

Som formand bød Kristian Kveiborg velkommen til de ca. 75 medlemmer, der var mødt op til 

generalforsamlingen.  

Han indledte med en kort mindetale for Ole Kristoffersen og Margit Jensen der var afgået ved 

døden siden sidste generalforsamling.  Forsamlingen mindedes i stilhed de døde. 

Herefter gik man over til dagsordenen. 

1. Valg af dirigent 

Bestyrelsen havde foreslået Erling Johansen, der blev valgt med akklamation.  

Han takkede for valget, og lovede at gøre sit bedste. Han kunne herefter konstatere, at 

generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Herefter fik formanden ordet for at aflægge bestyrelsens 

beretning. 

2. Bestyrelsens beretning for klubbens virksomhed i 2018 

Da den skriftlige beretning var sendt ud sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen, 

nøjedes formanden med at uddybe enkelte punkter i beretningen. 

Han måtte erkende, at bestyrelsen ingen indflydelse har på vejret. I december 2017 ødelagde et 

kraftigt snefald mange af de store fyrretræer, og foråret 2018 var koldt og regnfuldt, så sæsonstart 

måtte udskydes to uger. Herefter fulgte en varm og meget tør sommer, der gjorde stor skade på 

fairways, så det blev nødvendigt at lukke hul 1 til 9 fra midten af oktober. Det betød, at der ikke 

kom greenfeespillere resten af året, hvilket naturligvis havde økonomiske konsekvenser. Trods 

dårlige baneforhold blev klubben alligevel kåret som den næstbedste golfklub i Danmark af 

golfhäftets brugere. 

Klubben havde i 2018 7 hold med i turneringen under Regionsgolf Danmark, men da det var meget 

svært at stille hold er der kun tilmeldt 5 hold i 2019. 

Golfshoppen v/P. E. Gudiksen har udvidet lokalerne og er snart klar med et stort sortiment til den 

kommende sæson. Formanden opfordrede medlemmerne til at støtte shoppen. 

Samarbejdet om junior- og ungdomsarbejdet mellem de fire golfklubber i Hjørring kommune fik 

rosende ord med på vejen, og håbet er at skabe større interesse for golf blandt børn og unge. 



Som en af de eneste golfklubber har SGK de seneste år tilbudt gratis træning til alle medlemmer, 

og dette tilbud vil også gælde for 2019.  

Alle medlemmer blev opfordret til at sætte sig ind i de nye golfregler og til at spille mange 

tællende runder i 2019, da det er vigtigt af hensyn til det nye handicapsystem, der tages i brug fra 

2020. 

Formanden sluttede beretningen med en stor tak til sponsorer og til alle medarbejdere og de 

mange frivillige for en stor indsats i 2018. 

Herefter var der åben for spørgsmål og kommentarer. 

 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 

Kasserer Lisbeth Christensen gennemgik regnskabet for 2018, og knyttede kommentarer til 

enkelte væsentlige punkter, herunder omlægning af de 2 fastforrentede lån til et nyt fastforrentet 

med en lavere rente. Regnskabet, der havde været offentliggjort på klubbens hjemmeside, udviste 

et overskud på godt kr. 96.000. Der er afskrevet kr. 482.000 på aktiver samt hensat kr. 150.000 til 

ekstraordinære banereparationer i 2019 (grundet tørken i 2018). Den samlede gæld er i runde tal 

nedbragt med kr. 721.000 fordelt med kr. 325.000 til langfristet gæld og kr. 396.000 på kortfristet 

gæld. Der er foretaget investeringer på i alt ca. 36.000. Egenkapitalen udgør ved årets udgang 

knap kr. 2.500.000. Der blev fra salen stillet spørgsmål om ikke det var billigere at gå helt i variabel 

rente. Dette kunne kassereren bekræfte, men oplyste samtidig, at Bestyrelsen er af den 

opfattelse, at man som klub må være mere forsigtig, og har derfor valgt en kombination af fast og 

variabel rente. 

Regnskabet blev godkendt med klapsalver. 

4. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent og indskud for 2020 

Lisbeth Christensen gennemgik budgettet for 2019/2020. Budgettet blev godkendt med en 

kontingentstigning på kr.100 for 2020. 

5. Ingen 

6. Forslag fra medlemmer 

1. Vil bestyrelsen tage kontakt til de klubber der har sommer greens hele året, og få at vide 
hvilke erfaringer de har, og så bruge deres erfaringer. 

2. Eller evt. tage til overvejelse at spille fra forsiden af damernes teested til 1 m ind på vores alm 

green 

Formanden kunne oplyste, at bestyrelsen havde undersøgt forholdene, og de fleste klubber har 

ikke sommergreens. De klubber der alene har sommergreens lukker hele banen ved frost. Der var 

flere forslag fra salen vedrørende etablering af vintergreens. Bestyrelsen kunne oplyse, at der ikke 

er personale til at pleje/etablering af bedre vintergreens fra det tidligere efterår.  

 



 

 

 

 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
På valg var 
 Kristian Kveiborg, der var villig til genvalg 

 Lisbeth Christensen, der var villig til genvalg 

 Torsten G. Christensen, der var villig til genvalg 

 Agnete Jensen, der ligeledes var villig til genvalg  

 
Bestyrelsen indstillede til genvalg af Kristian Kveiborg, Lisbeth Christensen, Torsten G. Christensen 
og Agnete Jensen. Da der ikke var andre forslag, blev alle valgt med akklamation. 
 

8. Valg af suppleanter til bestyrelsen 

Bestyrelsen foreslog valg af Tom Samson og Else Buchhave 

Da der ikke fremkom andre forslag, blev begge valgt med klapsalver. Da der ikke var afstemning, 

indstillede bestyrelsen Tom Samson som 1. suppleant og Else Buchhave som 2. suppleant. 

9. Valg af revisor og revisorsuppleant 

På valg var Helle Hove som revisor. Helle var villig til genvalg, og bestyrelsen indstillede til genvalg. 

Erling Johansen var villig til genvalg som revisorsuppleant, og bestyrelsen indstillede til genvalg. 

Begge blev valgt uden modkandidater.  

Eventuelt – herunder indlæg ved chefgreenkeeper Susanne Olsen 

Susanne Olsen fremviste foto fra banen for at forklare hvilke arbejde der skal udføres efter tørken 

i 2018, for at få banen klar til sæsonen 2019, og hvilke skader der sker, når banen betrædes i 

frostvejr. Der blev endvidere fortalt om de igangværende projekter på banen henover vinteren.  

Banen vil være åben med spil på alle 18 huller til Åbningsturneringen, men alt efter hvordan 

temperaturen bliver i marts måned, kan det være nødvendigt at lukke igen i en kortere periode. 

Der kan ikke eftersås med græs før jordtemperaturen er klar til det. 

Der blev fra salen spurgt til en udvidelse af vandingsanlægget, i tilfælde af en lignende sommer 

som 2018. Der blev oplyst, at der ikke er mere vand til rådighed, så en udvidelse også indebærer 

en ny boring m.m. Der blev fra salen stillet forslag om der evt. kunne søges om tilladelse til at 

vande fra søen. Forslaget blev taget til efterretning. 

Klapsalver til Susanne for den fine fremlæggelse 

Baneudvalgsformand Torsten G. Christensen efterlyste hjælp til nye teesteds skilte til par 3 banen. 



Erling Johansen fik en stor tak for veludført arbejde som dirigent. 

Generalforsamlingen sluttede kl. 21.00 med de sædvanlige hurraråb for Sindal Golf Klub og det 

traditionelle SGK. 
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Lisbeth Christensen  Erling Johansen Kristian Kveiborg 

 

 

 

 

 

 


