
 
 

 
Referat fra Bestyrelsesmøde 08.06.2020  

 
Referat nr. 331 

 
 

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 Vores helt fantastiske Greenkeeper Susanne har fået Det Grønne Råds 
Naturpris 2020. Det er rigtig flot, og jeg håber det kan inspirere til yderligere tiltag der gør vores 
bane til noget særligt også indenfor miljø.  
Derudover håber jeg, det vil skabe opmærksomhed på vores ”naturlige” golfbane og øge 
kendskabet blandt golfspillere i både Danmark og udlandet til Sindal Golf Klub. 
Vi har allerede nu oplevet vandmangel fra oven. Vores investering i yderligere vandingsmuligheder 

og forlængelse af ”sugerør” i vandboringen har allerede nu vist sig fornuftig. Der arbejdes i 

øjeblikket på en plan for vandingsanlæg på fairways hvor denne mulighed ikke er tilstede nu. Det vil 

blive en investering der overstiger 100.000 kr. men til gengæld øge vores muligheder for at tilbyde 

en spilbar bane selv i de tørkeperioder vi kan komme til at opleve. 

2. Økonomi. Der har været pæn tilgang af medlemmer, også tidligere medlemmer som vender tilbage til 

klubben. Det er glædeligt.  Vi har således på kontingentsiden et pænt positivt resultat i forhold til budget. 

Der er primo juni 2020 i alt 568 medlemmer i klubben, heraf 401 seniormedlemmer. Vi har fordoblet vort 

antal af juniorspillere siden nytår – p.t. 21 juniorer, hvoraf 5 endnu ikke har banetilladelse. 

Greenfeegæsterne er også vendt tilbage, hvor vi kunne opfylde budgettet for maj måned. Alt i alt er vi forud 

for budget pr. 31.05.20. 

3. Covid-19. Åbning af klubhus Det er nu atter muligt at anvende klubhuset. Der må forsamles op til 50 

personer – 1 person pr. 2 m2 gulvareal i lokalet. Retningslinjer kan læses på hjemmesiden og på opslag i 

klubhuset. 

4. Opstart sæson 2020 



a. Golfens Dag 21/6 fra kl. 13.00 – 16.00 – medlemmer opfordres til at uddele flyers som findes 

på skranken i forkontoret. Annoncering og deling via Facebook 

b. Træning - Træningsprogram for den kommende tid er udsendt – der oprettes intensivt 

sommerkursus for nye medlemmer i ugerne 27, 28 og 29 

5. Kort nyt fra udvalgene – Husudvalg – Der er indkøbt ny mikrobølgeovn. Begynderudvalg - Der har i 
foråret været løbende indtag af prøvemedlemmer og flere deltager allerede i Torsdagsmatch på 
stor bane. En stor del af prøvemedlemmerne er unge under 20 år. Den 15.juni kl. 19 er alle faddere 
– junior, par tre bane og Torsdagsmatch - inviteret til infoaften med Adam. Søndag den 21. juni 
afholdes Golfens dag. Juniorudvalg - Træning for juniorerne er i gang. Vi har træning om søndagen, 
og træner på stor bane om onsdagen. Vi vil også i år deltage i Sjov Sommergolf, såfremt der er 
tilslutning. Turneringsudvalg - Vi har haft vores åbningsturnering som selv med løbende start og 
Covid-19 var der flotte tilmeldinger og gode scores – så nu glæder vi os til den næste turnering 
den 20. juni som forhåbentlig kan laves som normalt – ellers bliver det løbende start som til 
åbningsturneringen. Påtænker at kontakte Green to Green vedrørende turnering.  Sportsudvalg – 
Så er regionsgolf startet op og næsten også afsluttet. Danmarksturneringen går i gang i kommende 
weekend i reduceret udgave – og kampene spilles på neutral bane – hvilket gør, at vi er vært både 
lørdag og søndag i weekenden. Kent Budolfsen har påtaget mig tjansen som klubbens 
repræsentant og er turneringsleder/starter begge dage. Lørdag er vi vært for Dronninglund mod 
Hvide Klit i kval-rækken og søndag er vi vært for Frederikshavn mod Sæby i 3. division.  
Sponsorudvalg – faktura udsendt til alle sponsorer/lidt over budget. Baneudvalg – se referat på 
hjemmesiden. 

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

7. Evt. Næste møde fastsat til torsdag, den 13. august 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 


