
 

 
Referat fra Bestyrelsesmøde 30.01.20   

 
Referat nr. 326 
 
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  – Så er vi gået ind i et nyt år, ja endda et nyt årti. Det bliver spændende om 20- 

erne bliver lige så godt rent økonomisk som i begyndelse af 0-erne. Vi er ved at være klar til 

generalforsamlingen den 27. februar, hvor vi ser tilbage på 2019 og lidt frem på 2020. Vi ses til 

Generalforsamlingen. 

2. Økonomi –årsregnskabet for 2019, som viser et positivt resultat, blev gennemgået og herefter 

godkendt af bestyrelsen. 

3. Generalforsamlingen – indkaldelse og den skriftlige beretning bliver udsendt i starten af uge 6, og 

årsregnskabet følger umiddelbart herefter. 

4. Opstart sæson 2020 –  der afholdes møde med træneren omkring træningstidspunkter. Åbent Hus 

med ”Tag en ven med” arrangement vil finde sted søndag, den 19.04. 

5. Kort nyt fra udvalgene – Husudvalg - intet nyt. Begynderudvalg – diverse foldere tilrettes. 

Juniorudvalg – der har været afholdt møde med hjælperne og orienteret om de ny juniortræf. 

Sportsudvalg - Vi har opstartsmøde lørdag, den 01.02 med elitetruppen, og der er tilmeldt hold i b 

og c samt veteran og superveteran i regionsgolf. Turneringsudvalg – Turneringsplanen er opdateret 

og lagt i Golfbox, så venter vi blot på godt vejr og sæsonstart. Baneudvalg – Greenkeeperne har 

siden jul arbejdet 3 dage ugentlig, mandag, tirsdag og fredage. De to første dage i ugen, har de 

arbejdet på vandingsanlægget således, at det nu er muligt at vande fairway på hullerne 3, 4, 13 og 

18. Hvis det kan nås etableres også hul 6 inden sæsonstart. Da der stadig kan spilles på 

sommergreens er fredagen brugt til at tromle greens samt flytte huller. I februar går Susanne på 

afspadsering, mens Bjørn og Anders fortsætter med at arbejde mandag og tirsdag, hvor de om 

mandagen hjælper ”skovholdet” og tirsdagen anvendes til oprydning rundt om på banen. Frivillige 

har fremstillet 40 stærekasser som opsættes snarest. Klubben har pr. 09.03.20 ansat ny elev -  

Jonas Nielsen, 19 år. 



Nye teestedsskilte til par 3 banen er fremstillet af Kaj M. Larsen, lakeret af Multilak, Bindslev og 
Peter Harding har stået for skiltematerialet. Så først på sæsonen bør Par 3 banen være helt 
opdateret. Det har desværre været nødvendigt at udvide tyverisikringen på greenkeepergården 
med videoovervågning. Susanne er af klubben indstillet til Det Grønne Råds Naturpris 2020. 
Arbejdsdag for alle medlemmer bliver lørdag, den 21.03.2020. Herudover henvises til 
baneudvalgsreferatet på hjemmesiden. 

6. Opfølgning på beslutningsreferat  - to do listen blev gennemgået og nye opgaver tilføjet 
 

7. Evt. Næste møde er Generalforsamlingen 27.02 med efterfølgende konstituerende møde. 
 

 
 
 
 

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 


