
 

Referat fra Bestyrelsesmøde 25.03.2019  

Referat nr. 316 
 
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 
   
 
Suppleanter: 
Tom Samson  TS  
Else Buchhave EB 
 
 

1. Nyt fra formanden 
Der indlægges fibernet i klubhus og greenkeepergård i løbet af 2019. Det vil forhåbentlig betyde 
hurtigere internetforbindelse på sekretariatet. Der vil igen i år være gratis træning for alle 
medlemmer i klubben, men der er stort pres på drivingrange torsdag eftermiddag, så det giver 
begrænsninger i antal udslagsmåtter, der er til rådighed for opvarmning/selvtræning. Husk der er 
orienteringsaften for nye medlemmer torsdag den 4. april kl. 19.00 i klubhuset og Golfens Dag den 
28. april. Tag fat i familie, venner og naboer, og vær med til at skaffe nye medlemmer til klubben. 
 
Da det er vigtigt, at alle spillere får mange tællende runder i 2019 af hensyn til det nye 
handicapsystem fra 2020, kan der spilles ubegrænset antal EDS runder om ugen fra 15. april. 
 

2. Orienteringsaften den 4. april og Golfens Dag den 28. april 
Infoaften 4. april starter kl. 19.00 og Golfens Dag den 28. april kl. 13.00.  
 

3. Økonomi 
Til trods for at budget 2019 først blev endeligt vedtaget efter 01.12.18, hvor medlemsændringer 
skulle være meddelt, mangler vi kr. 42.000 i kontingent for 1. halvår. Medlemmerne opfordres til 
at overholde ændringsfristen 1. december, som vedtaget i klubbens vedtægter. Indkøb til ekstra 
banevedligeholdelse er påbegyndt med bl.a. indkøb af frø for kr. 50.000. 
 

4. Orientering fra sekretariatet 
Bestillinger begynder at komme ind. 
 

5. Kort nyt fra udvalgene. 
Begynderudvalg – Der afholdes info. aften for nye golfspillere torsdag den 4. april kl. 19. Træningen starter i 

uge 15. Prøvemedlemsskab er gældende i tre måneder herefter tegnes fuldt medlemskab, hvis man ønsker 

at fortsætte i klubben. Når betaling er registreret udleveres bagmærke af tovholder.  



Golfshoppen sponsorerer startpakke til alle nybegyndere. Pakken består af 10 tee, 2 bolde, 1 scoretæller, 2 

plast markeringsmærker, 2 blyanter, 1 pitchfork. Bliver pakket i en pose, og vil byde nye medlemmer 

velkommen 

Juniorudvalg – Helle, Sus og Hanne har været til orienteringsmøde i Hjørring angående det nye koncept for 

spillere op til 25 år. Har fået en del materiale om hvordan DGU vil have os til at udføre forsøget. Dette 

materiale har Hanne, sammen med en udførlig plan på datoer på de forskellige arrangementer i klubberne, 

placeret i mødelokalet. Har afholdt orienteringsmøde for de implicerede spillere og medhjælper. 

Første arrangement er i Hjørring d. 03-05 kl. 15:00. Vi stiller med minimum 3 hjælpere til dette 
arrangement.  Har fået 7 tilmeldinger. Vi skal afholde arrangement her i klubben fredag, den 7. juni kl. 15.00 

Puslingene begynder sidst i april lørdag formiddag. Allan, Thomas og Sus står for puslingene. 

Baneudvalg – Der har været udført forefaldne arbejdsopgaver på banen i vinterens løb, blandt andet: 

Fældning af træer bag green på hul 18 ned mod green på hul 11. Lysåbning lavet fra hul 18 mod hul 12. 

Jordarbejde på hul 10. Kemikalieforurenet jord bortkørt og erstattet med nyt som er sået. Timeforbrug 

anslået til 120 timer, hertil kommer udgifter til jord, græsfrø og maskiner. Omkostning der løber op i mindst 

kr. 30- 35.000,00. Alle fairways har fået gødning, det samme gælder greens som allerede er klippet 3 gange. 

Greens og teesteder påregnes at blive vertikalskåret ultimo denne uge, for derefter at eftersås. Alle fairways, 

drivning range, par 3 bane samt øvrige tørkeskadede arealer er sået med maskine som lægger frøet ned i 

jorden for bedre og hurtigere spiring. Drivning rangen er åbnet. Stærekasser er sat op, og venter kun på 

beboere. Arealer for såning af blomster ved ”bålplads” samt hul 8 er fræset og gjort klar til såning. Første 

biavler har meldt sig med stader ved hul 8. Banen forventes åbnet til sæsonstart den 13. april. Har drøftet 

muligheden for indførsel af ”vinterregel” for al færdsel på banen indtil det nye græs er i god vækst. 

Eliten har afholdt baneoprydningsdag, idet de er forhindret på den officielle dag grundet træningsweekend. 

Personale: Desværre har Kasper fundet et fuldtidsjob, men vi har i stedet ansat Tobias Christiansen, 
Mosbjerg som banemedhjælper. Freja stopper også pr. 01. april da hun har fået elevplads som greenkeeper 
hos Åbybro Golf Klub. Vi har i stedet fået tilknyttet Cecilie Nielsen som praktikant. 
 
Turneringsudvalg -   Åbningsturnering 13. april 

 
Sponsorudvalg – der arbejdes med 3 emner 
 
Husudvalg -  der arbejdes med en løsning med elektronisk portåbner til garageanlæg ved 
golfbilerne. Evt. halvtag til ekstra bil. 

 
6. Opfølgning på beslutningsreferat fra sidste møde 

Referat  - to do liste - blev gennemgået og nye opgaver tilføjet 
 

7. Evt.  NPK orienterede fra SGN mødet den 11. marts 
Næste møde tirsdag, den 30. april kl. 19.00 
 

 
 

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



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


