Referat fra bestyrelsesmøde den 13.08.2020
Referat nr. 332
Deltagere:
Niels Peter Konnerup
Kristian Kveiborg
Lisbeth Christensen
Torsten G. Christensen
Kent Budolfsen
Hanne Bæk Nielsen
Agnete Jensen

NPK
KK
LC
TC
KB - afbud
HBN
AJ

Susanne Andersen

SA

Suppleanter:
Else Buchhave
Tom Samson

EB
TS - afbud

1. Nyt fra formanden - Så blev det august. Vi har haft en dejlig sommer med sol og vand der har gavnet

vores dejlige golfbane. Vi har haft godt med greenfee spillere og der kommer stadig nye
medlemmer til klubben. Begynderudvalget har haft travlt gennem sommeren med at modtage og
undervise nye medlemmer. Tak for den store indsats. Banen står rigtig flot og der kommer meget
positive tilbagemeldinger fra både medlemmer og greenfee spillere. Tak til greenkeeperne og de
mange frivillige der gør et flot stykke arbejde.
Vi er stadig midt i COVID-19 pandemien og der skal stadig iagttages særlige forholdsregler i den
forbindelse. Husk og passe på hinanden og jer selv.
2. Økonomi - Budgetopfølgning pr. 30.06 viser et bedre resultat end budgetteret.
Greenfeeindtægterne blev ligeledes også større end budgetteret både i juni og juli måned. Alt i alt
positiv økonomi. Der arbejdes på udskiftning af vore automater, og der er i den forbindelse søgt et
par fonde om tilskud.
3. COVID 19 - Turneringer-klubhus-banen. Der gælder stadig de samme retningslinjer med at holde
afstand både på banen, terrasse samt i klubhus. Dvs. max antal personer i klubhuset er stadig 45.
4. Efterårssæson 2020
a. Tag en ven med – afholdes søndag, den 23.08. Vi håber at mange vil deltage og tage venner
med på banen
b. Træning – der er udsendt ny plan for træningen for uge 31-42

5. Kort nyt fra udvalgene – Baneudvalg - Se referat fra mødet 12.08 på hjemmesiden. Sponsorudvalg
- invitationer til sponsordag udsendes første i næste uge. Pga. Covid 19 vil det være med færre
deltagere pr. sponsor. Turneringsudvalg – Søndag havde vi vores kun 2. turnering grundet Covid-19,
men alligevel var der 81 deltagere til turneringen – det var flot. Sportsudvalg – I den forkortede
udgave af årets Danmarksturnering spilles sidste turneringskamp lørdag 15.08. Vores 3. div
herrehold vandt 7-5 over Sæby og Hjørring til Frederikshavn derfor bliver vi i 3. division pga. bedre
score end Hjørring. Vores 2. hold vandt 8-4 over Dronninglund og blev nr. 2 i deres pulje.
Husudvalg – der er indkøbt en El- vindues vasker, for at lette arbejdet for vor servicemedarbejder,
og en El støvsuger til de der har vagt i weekenderne. Taget er igen utæt ved køkkenet, der bliver set
på det. Begynderudvalg - Der har været løbende indtag af prøvemedlemmer samt flere nye
fuldtidsmedlemmer. Flere prøvemedlemmer deltager nu i Torsdagsmatch på stor bane. Flere har
meldt sig som fuldtidsmedlem og enkelte har allerede deltaget i klubbens turneringer med et flot
resultat. Søndag den 16. august 2020 er alle prøvemedlemmer under 25 år inviteret til en 9 hullers
match på stor bane. Søndag den 23. august inviteres til Tag en ven med, hvor der spilles Texas
scramble på stor bane. Vi håber da at se mange nye medlemmer. Juniorudvalg - Har afholdt Sjov
Sommergolf d. 08-08. Der var 12 juniorer der deltog. Foruden 9 af vores egne kom der 2 fra
Hirtshals og 1 fra Løkken. Der blev spillet på stor bane og på par 3 banen. Derefter havde vi
forskellige konkurrencer. En rigtig god dag med et fantastisk vejr. Der er utrolig dårlig tilslutning til
træning både onsdag og søndag.
6. Opfølgning på beslutningsreferat fra sidste møde – to do liste blev gennemgået og nye opgaver
tilføjet, bl.a fastsættelse af medhjælpermatch til søndag, den 13.09
7. Evt. - Golfshoppen v/Gudiksen har foræret klubben 4 golfvogne, som vi siger tak for.
Næste møde, mandag den 21. september kl. 19.00
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