Referat fra bestyrelsesmøde den 21.09.2020
Referat nr. 333
Deltagere:
Niels Peter Konnerup
Kristian Kveiborg
Lisbeth Christensen
Torsten G. Christensen
Kent Budolfsen
Hanne Bæk Nielsen
Agnete Jensen

NPK
KK
LC
TC
KB
HBN
AJ

Susanne Andersen

SA

Suppleanter:
Else Buchhave
Tom Samson

EB - afbud
TS

1. Nyt fra formanden - Der har været afholdt klubmesterskab, sponsormatch og medhjælpermatch. Alle

tre arrangementer blev afholdt med særlig fokus på covid-19 restriktioner. Det betød at der var
begrænsning af deltagerantal. Klubmesterskabet blev afviklet i dejligt sensommer vejr (med lidt fugt
fra oven). Sponsorerne havde stor forståelse for begrænsningerne i deltagerantal.
Medhjælpermatchen blev ligeledes afviklet med et begrænset antal deltagere. Alle roste vores fine
bane.
2. Økonomi – stadig positivt resultat i forhold til budget. P.t. er vi 416 seniormedlemmer. Vi er godt
besøgt af greenfeegæster, hvilken indtægt ligeledes ligger over budget.
3. Plan for investeringer i baneanlæg og klubhus – Der udfærdiges budget for udvidelse af
vandingsanlæg med nyt styresystem og oprensning af søer, samt evt. udvidelse af klubhus med en
sammenbygning af Golfshop og nye toiletter/bad.
4. Kort nyt fra udvalgene – Baneudvalg – referat fra mødet 16.09 kan læses på hjemmesiden.
Sponsorudvalg - Sponsormatch har været afholdt søndag den 06.09. med deltagelse af 22 hold = 44
personer hvilket var max i klubhuset -2 hold blev der ikke plads til. Matchen blev vundet af
Golfshoppens hold som bestod af Molin & Harding. Begynderudvalg - Året 2020 har på mange
måder været en udfordring. Først på sæsonen var der mange unge mennesker, som søgte
prøvemedlemsskab i klubben. Flere har efterfølgende tegnet fuldt medlemskab. Desværre ønsker
flere af de unge mennesker ikke at deltage i klubbens aktiviteter. Heldigvis har flere seniorer tegnet
prøvemedlemsskab og herefter indskrevet sig som gyldige medlemmer af klubben. Flere deltager
allerede nu i flere forskellige sammenhænge i klublivet. Juniorudvalg - Adam har arrangeret, at der
kommer en skoleklasse fra Hørmested Friskole hver onsdag kl. 13.00. Der er 5 til 7 elever og en
lærer. De bruger vores træningsfaciliteter og par 3 banen foreløbig året ud. Simon Bøg har deltaget
i en DGU Juniorturnering i Volstrup Golfklub hvor han fik en fjerde plads. Holder afslutning for

juniorerne d. 11-10-2020. Sportsudvalg – alle turneringer er afsluttet både i Regionsgolf som
Danmarksturneringen. Turneringsudvalg - Vores turneringer har jo været noget ramt af Covid-19 –
men vi fik dog afholdt Carlsberg Turneringen søndag med 83 deltagere – dog uden spisning og
rækkeinddelt start. Det forløb uden problemer – og nu må vi se hvordan vi skal afvikle EC Møbler
turneringen – men kunne godt forestille mig det blev det samme.
Vores afslutningsturnering i november kan også blive udfordret på hvordan vi kan/må afvikle den –
men lad os se tiden an. Husudvalg – Der er ønske om større skabe til hvert udvalg på hele endevæg
i mødelokale, de 2 nuværende skabe væk. Ønsket blev efterkommet.

5. COVID – 19 – Med det øgede smittetryk er der vedtaget følgende Corona restriktioner, som er
gældende fra 22.09.20 og indtil ændringer hertil udsendes
•
•
•
•
•

Der kan holdes indendørs arrangementer, dog uden spisning, der kan siddende nydes en øl/vin,
men for max 45 personer
Såfremt der holdes behørig afstand behøves ingen mundbind
Der kan afvikles turneringer med gunstart – dog max 50 deltagere
Der må ikke synges indendørs
Der kan gives et leve for Sindal Golf Klub – på en lidt anderledes måde, idet en enkelt person giver
et ”leve” og resten klapper

6. Opfølgning på beslutningsreferat fra sidste møde – referat gennemgået og nye opgaver tilføjet
7. Evt. Svar til henvendelse fra medlem. NPK og LC deltager i GNG i Hals 13.10.
8. Næste møde - Mandag den 26. oktober kl. 19.00
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