
 
 

 
Referat fra Bestyrelsesmøde 10.10.19   

Referat nr. 321 
 
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 
Tiden går hurtigt og dagene bliver kortere. Derfor har der allerede været afslutning for såvel 
Kaninmatchen og Torsdagsmatchen som Damedag og Herredag. Kun Mandagssvingerne, der spiller 
om formiddagen, har endnu nogle uger tilbage, og Parklubben har afslutning den 12. oktober, så vi 
må sige, at golfsæsonen lakker mod enden. Der er dog endnu to klubturneringer tilbage, så der er 
stadig lidt at se frem til. 
Søndag d. 6. oktober var alle nye medlemmer inviteret til en lille 9-hullers turnering. Bestyrelsen 
ønskede nemlig at høre, om alle var kommet godt i gang og havde fundet nogle medlemmer at spille 
med. De gav udtryk for, at de ikke kunne ”få sig til” at melde sig på en bold på Golfbox, hvis der var 
plads. Det blev de opfordret til, og jeg håber, at alle vil tage godt imod vore nye medlemmer, så de 
føler sig velkommen i klubben. 
 

2. Orientering fra SGN-mødet den 30. september  
Alle klubber i SGN samarbejdet på nær 3 var mødt op til mødet i Sæby. Arbejdsgruppens forslag om 
½ greenfee for SGN klubber af den til enhver tid gældende pris blev nedstemt. Herefter kom forslag 
fra Løgstør Gk. og Sindal Gk til afstemning, hvor Løgstørs forslag blev vedtaget med stort flertal. Det 
fremtidige samarbejde omkring greenfee bliver således, at alle fuldtidsmedlemmer fra SGN-
klubberne, kan spille på alle baner som er tilmeldt SGN samarbejdet til en pris, som svarer til den 
dagsaktuelle greenfee, dog max. kr. 250 pr. runde. Klubberne kan således selv vælge hvilken rabat 
der gives, dog er max betaling kr. 250, og ingen rabat til Flexmedlemmer. 
Der forsættes samarbejde omkring afvikling af Regionsmesterskabet.  
 

3. Orientering fra årsmødet i Regionsgolf den 6. oktober 
NPK deltog i mødet som var årsmøde for både Regionsgolf ABCD og Senior/veteran turneringerne. 
Turneringsledelsen var tilfredse med den nye digitale indberetning af kampkort. Forslag fra klub om 
ny inddeling i senior/veteran holdene med hcp. i stedet for alder blev nedstemt. Vedtægtsændringer 



m.m. kan læses på Regionsgolf’s hjemmeside. Desuden var der indlæg fra DGU om vigtigheden i 
fastholdelse af medlemmer. 

 
4. Økonomi 

Budgetopfølgning pr. 30.09.19 udviser positive tal. Vi har pr. 30.09 opnået årsbudgettet for både 
kontingenter og greenfeeindtægter, og sponsorindtægter godt kr. 10.000 over det budgetterede. 
Ligeledes er der godt styr på udgifterne, hvor en god likviditet giver besparelse på renteudgifterne. 
Medlemsstatistik pr. 30.09.19 udviser et totalt antal medlemmer på 559, hvoraf 402 er 
fuldtidsmedlemmer over 25 år, så her er der stadig plads til forbedringer. 
 

5. Kort nyt fra udvalgene 
Begynderudvalg - Pt. er 6 medlemmer noteret som prøvemedlem 
Juniorudvalg – Der holdes afslutning for juniorerne d. 20.10 kl. 10.00. Det bliver en match med 
efterfølgende spisning og præmieoverrækkelse. 
Vi har stillet vores bane til rådighed for en afslutning på turneringen for Hjørring-Sæby- og Hirtshals 
Golfklub. Vi stod for præmierne og maden til de ca. 20 deltagere. 
Helle fra Hjørring Golfklub har p.g.a. sygdom trukket sig fra DGU-arbejdet med juniorerne samt 
bestyrelsen i Hjørring Golfklub. Vi forsøger at evaluere på det juniorsamarbejde, som vi har haft 
hidtil i år. 
DGU Juniorafdeling (Juniordistrikt 1) har indkaldt til ekstraordinær generalforsamling i Åbybro 
Golfklub d. 27.10 Kl. 10:00 Peter deltager i generalforsamlingen. 
D. 23.11 bliver der afholdt et landsseminar på Hotel Munkebjerg i Vejle. Dette omhandler ny 
aktivitets- og turneringsstruktur. Hanne Bæk deltager, og evt. også Peter og Sus. 
Turneringsudvalg Vi har 2 turneringer tilbage EC Møbler i slutningen af oktober og Afslutning i 
starten af november. Så vi må erkende, at sæsonen går på hæld. Der er givet tilsagt til afholdelse af 
DGU turnering i SGK i 2020. Vi hører nærmere. 
Sportsudvalg Intet nyt da sæsonen er afsluttet for alle holdene. 

Baneudvalg – se referat på hjemmesiden fra mødet 11.09. Ansøgninger til Åge V. Jensens fonde 
samt DGU (tilskud til beplantning mm) 
Sponsorudvalg - Der er afholdt sponsormatch søndag den 08.09.19. med deltagelse af 84 spillere (21 
hold) Matchen forløb godt – vejr og bane var rigtig gode. Sponsor for maden var Cafe Fisk og for 
øllet Carlsberg. Vandrepokalen blev vundet af Trigon. 
Husudvalget - Taget på klubhuset er utæt 4 steder, det kræver, at vi køber 2 nye tagplader, hvis de 
kan skaffes. Vi skal være opmærksom på, at der skal nyt tag på om få år, da det skaller af og ruster. 
 

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

 
7. Evt.  Næste møde torsdag, den 7. november 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 


