Referat fra Bestyrelsesmøde 26.08.2019
Referat nr. 320
Deltagere:
Kristian Kveiborg
Niels Peter Konnerup
Lisbeth Christensen
Torsten G. Christensen
Kent Budolfsen
Hanne Bæk Nielsen
Agnete Jensen

KK
NPK - afbud
LC
TC
KB
HBN - afbud
AJ

Suppleanter:
Tom Samson
Else Buchhave

TS
EB

1. Nyt fra formanden
Så er vi for længst ovre sommerferieperioden, og vi kan konstatere, at golfsæsonen er på
”bagnieren”. Vi har vel efterhånden blevet lidt fortrolig med de nye golfregler, og nu skal vi til at
vænne os til det nye handicapsystem WHS fra 2020. Der er dog nu kommet en ændring. På grund af
forsinkelse i forbindelse med implementeringen er ikrafttræden udskudt til 2021. Det er dog
alligevel en god ide at have så mange tællende runder som muligt.
Jeg viderebringer DGU´s opfordring: Dansk Golf Union opfordrer til, at spillere i 2019 som
udgangspunkt registrerer sine runder som EDS, og afleverer alle de scores, de kan - gode som
dårlige. Det øger sandsynligheden for at have 20 aktuelle scorekort, så spilleren ikke i 2020 får et
handicap tildelt, der er baseret på flere år gamle scores. Spillere under handicap 4,5 som ikke kan
spille EDS i 2019, må spille private runder under EDS-lignende forhold og med markørgodkendelse
taste disse ind i GolfBox. De vil ikke regulere handicappet i løbet af 2019 sæsonen, men vil være
tilgængelige for udregning af et nyt retvisende handicap i 2020. For hvem har ikke en interesse i at
have et retvisende handicap?

2. Økonomi
Økonomien ser fornuftig ud. Der forventes færre greenfee gæster i august end budgetteret, men
vejret har ikke helt været med os.

3. Nyt fra sekretariatet – der er installeret fibernet i klubben
4. SGN møde – afholdes 30.09 kl. 18.00 i Sæby Golfklub – der er fra styregruppen fremsendt 3 forslag
omkring fremtidig samarbejde mht. ½ greenfee, ingen rabat til flex-medlemmer samt
regionsmesterskab. Her fra klubben vil der blive fremsendt et 4. forslag som tager udgangspunkt i at
beholde ½ greenfee aftalen for de klubber, som ikke i forvejen giver ½ greenfee til alle gæster.
(Forslag 4 er stillet i tilfælde af, at der ikke opnås enighed om allerede fremsendte forslag 1)
5. Kort nyt fra udvalgene
Begynderudvalg - Hele juli måned har der været match på par tre banen med svingende
deltagerantal. To elitespillere har stået for træning af prøvemedlemmer i den periode, hvor
træneren har haft ferie.
Flere prøvemedlemmer fra forårsindtag har tegnet fuldtidsmedlemskab i klubben. Enkelte har valgt
at tegne medlemskab til par tre banen. 8. august blev der afholdt Spil med dag, hvor der var stort
fremmøde. 10 spillere tegnede prøve-medlemskab.
Juniorudvalg 30.07 afholdte Hjørring Golfklub Sommergolf For Sjov. Vi havde 2 juniorer med. 31.07
afholdte vi Sommergolf For Sjov. Der deltog 1 fra Hirtshals, 4 fra Hjørring og 5 af vores. Desværre
regnede det hele dagen. Vi hyggede os i klubhuset. Nogle trodsede regnen og spillede på stor bane.
Morten havde opstillet forskellige aktiviteter på putte- og indspilsbanen som blev benyttet mellem
regnbygerne. Deltagerne fik juice og bananer sponseret af brugsen i Gærum. Medhjælpere og
ledsagere fik kaffe og kage. Det blev besluttet, at give juniorerne mulighed for fast spilletid på
søndage – der reserveres 3 tider.
Vi har tidligere accepteret at DGU kan benytte vores bane d. 15.09 til nogle juniorer. Foreløbig er
banen blokeret fra kl. 11:00 til 14:10. Jeg kontakter DGU for at få klarlagt om de får brug for banen.
Turneringsudvalg – Vi har 3 turneringer tilbage – Carlsberg og EC Møbler samt vores afslutning.
Vores turneringer har til dato haft et snit på 73 deltagere og det er langt over vores må på ca. 50 –
det er et rigtig flot deltagerantal og lad os håbe det fortsætter – ellers har turneringerne kørt
fantastisk i år – der været utroligt få problemer. Stor tak til alle matchledere for god styring af
turneringerne.
Sportsudvalg - Danmarksturneringen og regionsturneringerne er færdigspillet – det lykkedes
desværre ikke for vores hold i veteran at rykke op efter nederlag i finalen – men godt spillet og flot
at komme så langt. 1. hold herrer i Danmarksturneringen som spiller i 4.division, har sikret sig
oprykning til 3. division – hvilket er 1. gang at Sindal har et hold så højt oppe – det er flot og lad os
håbe, at vi kan blive i 3. division.
Vores 2. hold herrer i kvalifikationsrækken var tæt på oprykningsspillet – men desværre var Løkken
lige lidt foran hele sæsonen og de tog til sidst pladsen i oprykningsspillet – men super flot at en klub
som Sindal kan have to hold i Danmarksturneringen som kan spille med om oprykning.
Vores damer i kvalifikationsrækken nåede målsætningen – at vinde en kamp – det skete i den
allerførste kamp mod Hvide Klit – desværre blev ti nederlag i alle de andre kampe – så de sluttede
sidst i puljen. Bestyrelsen har besluttet, at der for 2020 ikke tilmeldes et damehold i
Danmarksturneringen.
Baneudvalg – referat fra mødet 07.08 kan læses på hjemmesiden. Der klippers fairway 3 gange
ugentlig de næste 2 uger (normalt 2 gange) således at banen kan stå skarpt til Klubmesterskab og
sponsordag. Der er kraftig vækst i græsset dels pga. gødning, regn og varme.
Sponsorudvalg – Der afholdes sponsordag med turnering søndag, den 08.09
Husudvalget – Der er malet vinduer- dør i gl. klubhus + det overdækkede træningshus, mangler
starterskur, som er blevet repareret. Der opsættes lynafleder ved toilet på banen
Vor servicemedarbejder, Ella har valgt at gå på efterløn pr. 1. november 2019

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

7. Evt. Næste møde mandag, den 7. oktober kl. 19.00
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