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Referat nr. 317
Deltagere:
Kristian Kveiborg
Niels Peter Konnerup
Lisbeth Christensen
Torsten G. Christensen
Kent Budolfsen
Hanne Bæk Nielsen
Agnete Jensen

KK
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Suppleanter:
Tom Samson
Else Buchhave

TS - afbud
EB

1. Nyt fra formanden
Så er golfsæson 2019 gået i gang med deltagelse af 115 medlemmer til standerhejsning og
åbningsturnering. Desværre var de første par uger af april kolde og tørre, og det var ikke godt for
græssets vækst i de nysåede områder. Det tørre vejr fortsatte hen over påsken, men
dagtemperaturen blev fin med flot solskin, men stadig nattefrost. Det har gjort, at der stadig er
restriktioner for spil på banen. Når der kommer regn, kan der hurtigt ske ændringer på banen, så
derfor er det vigtigt, at alle, der vil spille en runde golf ser efter, om der er oplysninger fra
greenkeeperne. Der vil ligge orientering på skranken i forhallen.
Søndag den 28. april afholdes Golfens Dag i mange klubber, og også hos os. Klubben mangler
medlemmer, så alle opfordres til at invitere venner og bekendte med i klubben denne dag. Det er
helt uforpligtende for gæsterne, men vi håber naturligvis, at rigtig mange får lyst til at prøve at
spille golf. Arrangementet varer to timer fra kl. 13 til kl. 15, og der serveres kaffe.
2. Golfens Dag
Golfens Dag den 28. april kl. 13.00 til ca. kl. 15.00

3. Økonomi
Økonomien blev gennemgået, og likviditeten følger det budgetterede. Det er først på sæsonen med
hensyn til greenfee indtægter og nye medlemmer. Vi håber at se mange nye prøvemedlemmer på
banen i den kommende tid.
4. Orientering fra sekretariatet
Der er ikke yderligere orientering fra sekretariatet

5. Kort nyt fra udvalgene.
Begynderudvalg – Udvalget har holdt opstartsmøde med fadderne, således at der er ens
retningslinjer om, hvorledes man hjælper nybegynderne. Tirsdag den 9.april var der mødt 4 nye op
til begyndertræningen. Efterfølgende er 6 nye prøvemedlemmer indmeldt i klubben.
Juniorudvalg - Puslingene begynder d. 04-05-2019 kl. 10:00. Har lavet en skitse til, hvordan vi ret
hurtigt kan konstruere en legebane, som de forhåbentlig kan få glæde af. Der er 10 juniorer
tilmeldt til Hjørring golfklub den 03-04. Turneringsudvalg - Vi er kommet i gang med turnering
med en rekord antal deltagere til åbningsturneringen 115 spillere. Næste turnering er i weekenden
og nu håber vi, at græsset vil begynde at gro, så vi kan blive reguleret. Sportsudvalg - Turneringerne
under Regionsgolf starter den 26-04 og Danmarksturneringen den 04-05. Sponsorudvalg– Danbolig,
Hjørring er ny sponsor i klubben, ligesom P.E. Gudiksen, proshoppen har udvidet sponsoratet. Baneudvalg –
der henvises til referat på hjemmesiden fra mødet den 10.04. Husudvalg - Halvtag er bygget færdig, og
der er plads til 2 golfbiler.
6. Opfølgning på beslutningsreferat fra sidste møde
Referat - to do liste - blev gennemgået og nye opgaver tilføjet
7. Evt. Næste møde tirsdag, den 21. maj kl. 19.00
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