
 
 

 
Referat fra Bestyrelsesmøde 11.05.2020  

 
Referat nr. 330 

 
 

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   

 
Suppleanter: 
Else Buchhave EB 
Tom Samson TS  
   

 
1. Nyt fra formanden Nu kan vi forhåbentlig gå en næsten helt almindelig golfsæson i møde. Det 

lader til, at vi har kunnet passe på hinanden, og derfor kan der åbnes mere og mere. Det er 
glædeligt.  
Vi har ansat Adam Stevenson som klubbens Pro. Det er vi rigtig glade for kunne lykkedes. Adam 
starter 1. juni, og træningsplaner kommer på hjemmeside og facebook så snart vi har den klar. 
1.juni holder vi Åbent Hus, og der vil blive forskellige aktiviteter omkring golf. Hvis i kender nogen 
der kunne have lyst til at prøve golf, så tag dem endelig med. 
Susanne Andersen er kommet godt i gang på kontoret, selv om det hr været en lidt unormal 
situation og starte nyt job i. 
Standerhejsning og åbningsturnering er fastsat til 17. maj.  
 

2. Økonomi Grundet Covid-19 har vi til den gode side halveret vore greenfeeindtægter i april måned i 

forhold til budget, ligesom der er mange aflysninger i maj måned. Vi kan kun håbe på, at der snart 

bliver mulighed for at åbne samfundet yderligere op. 

3. COVID-19 – åbning af klubhus/terasse  - regeringen har givet tilladelse for yderligere åbning af 

bl.a. cafeer fra 18. maj. Vi vil tillade os at åbne for salg af kolde og varme drikke fra 17. maj. Det er 

stadig ikke tilladt sig at opholde sig i klubhuset, men med restriktioner kan man opholde sig på 

terassen. Borde og bænke opstilles i grupper med afstand, og det vil være tilladt med 4 personer 

ved hvert bord. Vi henstiller meget til at reglerne overholdes. 
 

 

 



4. Opstart sæson 2020 

a) Standerhejsning åbningsturnering 17. maj. Standerhejsning foregår online, og vises på 
facebook og hjemmeside. Åbningsturneringen foregår ved løbende start med 
rækkeinddeling, og præmieoverrækkelse foregår for hver række. Der vil ikke blive 
mulighed for spisning. 

b)  Golfens dag – 2. pinsedag, den 1. juni afvikles golfens Dag/Åbent Hus. Program følger. Det 
forventes at starte kl. 13.00. Der annonceres i diverse aviser, facebook og hjemmside. 

c) Træning- snarest muligt vil træningsplanen være på plads. Denne fremsendes til 
medlemmerne og vil yderligere kunne læses via hjemmesiden. 

5. Kort nyt fra udvalgene Baneudvalg – referat kan læses på hjemmesiden. Der spilles stadig med 
oplæg. Sponsorudvalg – mangler fornyelse af kontrakt med nogle få sponsorer. Husudvalg – ønske 
om bestilling af dækservietter med foto fra klubben, som kan anvendes når der er gæster til 
spisning. Begynderudvalg – selv om træningen ikke er starter har vi allerede nu nye medlemmer, 
og nogle har modtaget regelundervisning. Juniorudvalg – Der sendes info ud om træning.  
Sportsudvalg - Regionsgolf ABCD ser ud til at starte mandag 11. maj, der har været manglende 
information, men vi håber det kommer i gang. Senior/veteran holdene har planlagt turneringerne. 
Danmarksturneringen er pt. Udsat indtil man må samles flere end 10 personer – da man jo ikke 
kan sende folk i klubhuset ved tordenvejr – vi håber de aflyser hele turneringen i 2020 da vi ikke 
ser nogen grund til at man forsøger at afvikle en amputeret udgave. Turneringsudvalg – 
Åbningsturnering 17. maj med løbende start og uden spisning i klubhuset. 
 

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

7. Evt. Næste møde fastsat til mandag, den 8. juni 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 


