
 

 

Referat fra Bestyrelsesmøde 21.05.2019   

Referat nr. 318 
 
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 
Så er golfsæsonen kommet godt i gang, og endelig fik vi lidt regn og varme, og det kan allerede ses 

på banen. Den første turneringsrunde i Danmarksturneringen er afviklet, og Regionsgolf har allerede 

taget hul på 2. halvdel af puljespillene. Vi har fået 21 nye prøvemedlemmer, som er kommet godt i 

gang med træning og spil på par-3 banen. Husk, at spillere fra tidligere år, som endnu ikke er 

kommet under hcp. 54, er meget velkommen til at deltage i begyndertræningen tirsdage kl. 17-

18.30. Klubben ønsker mange flere nye medlemmer, og rekrutteringen er ikke kun noget, der foregår 

til Åbent Hus. Derfor opfordres alle til at være med til at skaffe nye medlemmer til SGK, så vi fortsat 

kan have en sund økonomi. 

2. Økonomi 
Økonomien blev gennemgået. Greenfee ser fornuftigt ud og vi er p.t. over det budgetterede – der 

ydes fortsat ½ greenfee til alle indtil ca. 15. juni, hvor banen forhåbentlig er tilfredsstillende. 

Kontingentopkrævninger for 2. halvår er udsendt. Medlemmer opfordres til at tilmelde betalingen 

Betalingsservice, det er omkostningsbesparende for klubben, og sparer tid i administrationen, 

ligesom medlemmer har sikkerhed for rettidig betaling. 

3. Orientering fra sekretariatet 
Der er ikke yderligere orientering fra sekretariatet 

 
4. Kort nyt fra udvalgene. 

Begynderudvalg - 7 prøvemedlemmer har d.d. gennemgået regelundervisning. 3 prøvemedlemmer 
er visiteret videre til deltagelse i torsdagsmatch på stor bane og flere er godt på vej. Positiv 
tilkendegivelse med kun et medlem pr. fadder.  



 
 
Juniorudvalg – Den 07.06 er det vores tur til at arrangere Juniormatch for de 4 klubber i kommunen. 
I.f.m. sjov Sommergolf har vi besluttet, at stå for en dag d. 31.07. Der er bestilt Goodiebags til dette 
arrangement. Puslingene er kommet godt i gang. Turneringsudvalg -   Der har været afholdt 3 
turneringer indtil videre i klubben og der er i gennemsnit været 78 deltagere – vi vil selvfølgelig 
gerne have endnu flere med til vores turneringer – det er også en god måde for nye golfspillere at 
møde andre spillere på – så vi holder det sociale i hævd, som vi gerne vil i klubben. Næste turnering 
er Golfhæftet Trophy den 29. juni. Sportsudvalg -  Danmarksturneringen er i fuld gang – desværre 
ikke helt med de forventede resultater for vores  3 hold – men der er stadig 4 kampe tilbage til at nå 
målsætningen for herrerne med oprykning – damerne har nået deres målsætning – de vandt nemlig 
deres første kamp. Vores regionshold er også kommet godt i gang med svingende resultater – men 
sådan er golf – man kan ikke vinde hver gang. Vi vil gerne opfordre alle til at komme ud at kigge på 
når vores hold i Danmarksturneringen spiller hjemmekampe – det er en god oplevelse og samtidig 
ligger det pres på modstanderne.  Baneudvalg – referat fra mødet 15.05 kan læses på hjemmesiden. 
Sponsorudvalg – det er lykkedes at tegne et par nye sponsorater. Husudvalget – intet nyt 

 
5. Opfølgning på beslutningsreferat fra sidste møde 

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

6. Evt.  Næste møde tirsdag, den 2. juli 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 

  


