
 

Referat fra Bestyrelsesmøde 02.07.2019   

Referat nr. 319 
 
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 -afbud 
Else Buchhave EB 
 
 

1. Nyt fra formanden 
I en lille klub som Sindal Golf Klub er medlemmernes hjælp ved mange forskellige opgaver af 
uvurderlig værdi. Derfor afholder klubben hvert år en turnering for de frivillige hjælpere, hvor 
klubbens bestyrelse er vært. 
I år blev denne turnering afholdt søndag den 23. juni i et rigtig fint sommervejr. Dagen blev indledt 
med velkomst og et lille glas, inden spillerne fordelte sig på de forskellige huller til en 18-hullers 
stableford runde, som blev afviklet i 2 rækker. 
Efterfølgende blev hjælperne beværtet med lækker mad og drikke, og stemningen var høj, da man 
gik over til præmieoverrækkelsen. 

2. Økonomi 
Positiv budgetopfølgning for 1. halvår 2019. Vigende indtægter på kontingenter, men der har været 
en del greenfeegæster, således at indtægten her overstiger det budgetterede. Der er brugt ekstra på 
banevedligeholdelse, men beløb hertil er hensat fra sidste år. Alt i alt tilfredshed. Der er foretaget 
konvertering af kreditforeningslån pr. 30.06. Den gunstige rente på fastforrentet lån vil give klubben 
en besparelse, uden at løbetiden på lån er forlænget. 

3. Spil med Dag i august - Der afholdes ”Tag en ven med på stor bane” torsdag, den 8. august kl. 17.00 
– ca. kl. 20.00. Tilmelding foregår på Golfbox. Det har været vanskeligt at finde en weekend at 
afholde arrangementer, så vi håber, at en hverdagsaften på en sommerdag kan tiltrække mange som 
har lyst til at komme og besøge os. 

4. Markedsføringstiltag 
Materiale – flyers - fra sidste klubnyt tilrettes og bestilles, ligesom der annonceres i lokalaviser og på 
hjemmeside og facebook 
 

5. Kort nyt fra udvalgene 
Begynderudvalg -   Alle 19 prøvemedlemmer har gennemgået og bestået regelundervisningen.  



Af prøvemedlemmer har indtil videre 1 junior, 2 ung senior og 3 senior foretaget indmeldelse i 
klubben – og flere har givet tilsagn om fortsat medlemskab af klubben. 
Juniorudvalg   07-06 var der fælles samling for juniorerne i kommunen her i Sindal. Der kom 6 fra 

Hjørring, 2 fra Hirtshals og vi havde 8 der deltog. Deltagerne var godt tilfredse med Mortens 

undervisning. 6 hjælpere deltog. Der blev afsluttet med grillmad og præmieoverrækkelse. D. 21-06 

havde vi 5 juniorer og 3hjælpere i Hirtshals. Sjov Sommergolf bliver afholdt i Hjørring d. 30-07 og her 

i Sindal d.31-07.Turneringsudvalg -   Den seneste turnering golfhæftet Trophy var ikke så godt besøgt 

som tidligere år – men stadig var 56 deltagere mødt op til en hyggelig dag – heraf var der 18 

greenfee-spillere – problemet kan skyldes at der står Greenfee 350 kr – hvilket kan forvirre nogen til 

at tro at alle skal betale greenfee på 350 kr. Det vil jeg prøve om der kan ændres på i 2020.Næste 

turnering er Proshoppens turnering 11. august. Sportsudvalg - Danmarksturneringen er på vej ind i 

sin sidste fase og rent faktisk ligger vi godt til med begge herrehold – hvis alt flasker sig for vores 2. 

hold kan de rykke i 5. division – og vores 1. hold kan ikke rykke ned – men ligger godt til oprykning – 

vi kan selv afgøre i de sidste to kampe – så lad os kryds fingre for at det lykkes for begge hold. 

Vores damehold ligger desværre sidst i puljen – men målsætningen er opfyldt – de vandt den første 
kamp på hjemmebane over Hvide Klit. 
Vores hold i SuperVeteran B – har kvalificeret sig til semifinalen i slutspillet og skal  den 05.07 møde 
Sønderborg i Århus. Hvis vi vinder, skal holdet en tur til Skanderborg og spille finale. SuperVeteran B 
holdet rykker næste år op i SuperVeteran A. 
Baneudvalg – referat fra mødet 26.06 kan læses på hjemmesiden. Sponsorudvalg – der sendes 
primo august invitationer ud til sponsordag, som afholdes 08.09.  Husudvalget – intet nyt 
 

6. Opfølgning på beslutningsreferat fra sidste møde 
Referat  - to do liste - blev gennemgået og nye opgaver tilføjet 

 
7. Evt.  Næste møde tirsdag, den 26. august 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 


