
 
 

 
Referat fra Bestyrelsesmøde 12.03.2020  

 
Referat nr. 328 
 
 

Deltagere: 
Niels Peter Konnerup NPK 
Kristian Kveiborg KK 
Lisbeth Christensen LC 
Torsten G. Christensen TC 
Kent Budolfsen KB 
Hanne Bæk Nielsen HBN  
Agnete Jensen AJ - AFBUD   

 
Suppleanter: 
Else Buchhave EB 
Tom Samson TS - AFBUD 
   

 
1. Nyt fra formanden 

Jeg vil starte med at sige tak for valget både til bestyrelsen og som formand for golfklubben. Det 
er en tillidserklæring jeg sætter pris på og håber jeg kan leve op til. I mit arbejdsliv er jeg lærer på 
Tolne efterskole hvor jeg underviser i musik. Jeg bor lidt udenfor Hjørring på et lille nedlagt 
landbrug. Jeg tror nok jeg startede med at spille golf i 2005. Det har været 15 meget hyggelige år – 
nok mest fordi jeg har mødt så mange flinke og engagerede medlemmer. Der er altid et smil og 
lidt opmuntring både på banen og i klubhuset. 
Vi havde en rigtig god generalforsamling. Der var flere gode input fra de mange fremmødte (ca 
80). Punkterne er taget til referat, og vil blive drøftet på de kommende bestyrelsesmøder. På 
generalforsamlingen udnævnte vi Henning Nielsen som æresmedlem af Sindal Golf Klub. Henning 
har ydet en kæmpe indsats for vores klubs faciliteter. Vi er som lille klub meget afhængige af 
frivillige, og der skal også lyde en tak til alle de frivillige der hver dag yder en betydningsfuld og 
meget værdsat indsats for vores klub. 
 

2. SGN og GNG samarbejde Sindal Golf Klub er med i begge samarbejder. Klubber i GNG har gensidig 
½ greenfee hos hinanden. Klubber der alene er i SGN er der forskellige rabatter, men en max pris 
på kr. 250. Der vil komme opslag på hjemmeside og i klubhuset. 

 
3. Orientering fra møde med Hirtshals og Løkken NPK, KK og LC deltog i møde i Hirtshals. 

Samarbejdsaftalen om gensidig frit spil blev genforhandlet og underskrevet. Aftalen vil inden 
01.04 blive offentliggjort på hjemmeside og via mail til medlemmer. 

 
 

4. Økonomi Grundet det milde vejr, hvor vi har kunnet spille til sommergreens, har vi haft besøg af 
flere greenfeegæster end forventet.  Pr. 10.03 er indtægten herfor kr. 56.000. Kontingenter for 1. 
halvår er opkrævet og forfalden til betaling. Der rykkes for de restancer der måtte være. 

 



5. Kort nyt fra udvalgene. Juniorudvalg der er tilmeldt et U25 hold, og Hanne Bæk skulle deltage ved 
møde i Ålborg den 14.03, om hvorledes turneringen skal arrangeres. Mødet er aflyst. 
Begynderudvalg der udarbejdes ny folder til begynderne, samt planlægning af Åbent Hus 19.04 
Baneudvalg – se referat fra mødet på hjemmesiden. Sponsorudvalg - genforhandling af de 
kontrakter som skal fornyes. Sports- og turneringsudvalg intet nyt, der ventes på sæsonstart. 
Husudvalg – intet nyt. 

 
6. Orientering fra sekretariatet. Lars Rishøj fratræder 31.03.2020, og Susanne Andersen tiltræder 

01.04.2020.  
 

7. Sindal Golf Klub og COVID-19 Anvisninger blev drøftet. Der er opsat skilte i klubhuset. Ligeledes 
opslag på hjemmeside og post til medlemmerne omkring forholdene. 

 
8. Opfølgning på beslutningsreferat fra sidste møde. To do liste blev gennemgået og nye opgaver 

tilføjet. 
 

9. Evt. Næste møde Mandag, den 20.04 kl. 19.00 
 
 
 

 
 
  
 

Niels P. Konnerup Kristian Kveiborg Lisbeth Christensen 
Formand  Næstformand Kasserer, Sekretær 
   

   
 

 
 
Hanne Bæk Nielsen Agnete Jensen Torsten G. Christensen 
Juniorudvalg  Husudvalg  Baneudvalgsformand 
    Sponsorudvalg  

  
 
 

Kent Budolfsen 
Turneringsudvalg, Sportsudvalg 


