
 

Referat fra bestyrelsesmøde den 26.10.2020  

Referat nr. 334 
 
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 
 
Susanne Andersen SA   
 
Suppleanter: 
Else Buchhave EB  
Tom Samson TS - afbud 

 
 
 

1. Nyt fra formanden - Så er vi gået over til dansk normaltid. Det betyder at vi kan imødese kolde 

morgner og hvide greens. Der er gjort klar til vinter greens og teesteder. Sommeren har budt på 
mange gode timer på golfbanen på trods af COVID-19 og de restriktioner det har medført. 

2. Økonomi – som mange andre klubber har vi også fremgang i medlemstal, p.t. 418 
seniormedlemmer, hvilket er 16 flere end pr. 30.06.19. Vi håber denne udvikling fortsætter i 2021. 
Ligeledes har vi været besøgt af en del flere greenfeegæster end 2019.  Alt i alt kan vi se frem til et 
meget fint årsregnskab for 2020. 

3. Orientering udvidelse af vandingsanlæg – Tilbud på udvidelse af vandingsanlæg samt nyt 
styresystem, hvilket bl.a. også indebærer, at der kan vandes på mere hensigtsmæssige tidspunkter 
af døgnet. Vi håber og tror på, at projektet kan fuldføres, således at der er fuldautomatisk vanding 
af samtlige fairways til sæsonstart 2022. Pris i alt kr. 350.000 incl. moms. 

4. Orientering/drøftelse af klubhus renovering/udbygning/nybygning. Herunder økonomi og mulige 
tilskud fra fonde. Tegninger blev omdelt, og forskellige forslag blev drøftet. NPK, LC og SA går videre 
med at samle forslag og idéer. 

5. GNG, SNG og de tre klubber – hvordan ønsker vi dette i 2021? Der afholdes møde inden 1.12.20 

med Løkken og Hirtshals golfklubber om det fortsatte samarbejde DE3. 

6. Kort nyt fra udvalgene – Baneudvalg –  Der er indkøbt en mindre såmaskine (demomodel) så vi selv 
kan så teesteder, greens og mindre arealer. Næste møde i baneudvalg er 04.11. Sponsorudvalg -  
Sponsor på hul 12 har opsagt kontrakten pr. 31.12.20. Begynderudvalg -  Der var 42 deltagere til 
afslutning for spillere til Torsdagsmatch og Kaninmatch, super god stemning trods ingen fælles 
spisning og flotte præmier til alle deltagere. Adam har holdt afslutning for alle, der har deltaget i 
begyndertræningen. Vejret var godt - også her var der en god stemning. 



Juniorudvalg - Har haft afslutning for juniorerne. Alt tilrettelagt med godt vejr og coach Adam i 
topform. Der deltog også 4 juniorspillere fra Løkken.  Sportsudvalg – Vi har tilmeldt 3 herrehold til 
2022 – 3. division samt 2 kval-hold – da vi har 30 spillere i vores elitetrup på nuværende tidspunkt – 
så har vi mulighed for at sende alle ud at spille. Vi har ingen damehold tilmeldt da der ikke kunne 
skaffes spillere. 
Turneringsudvalg - EC møbler turneringen blev afholdt med løbende start og rækkeinddelt 

præmieoverrækkelse.  
Med den seneste udmelding fra DGU ser det ud til at vi godt kan afvikle vores afslutningsturnering 
med løbende start såfremt der ikke samles flere end 10 på én gang. 
Husudvalg – forslag fra medlem vedrørende forbedring af vaskeplads blev drøftet. 
 

7. Covid-19 – information om de nye retningslinier opsættes i klubhus samt rundsendes til 
medlemmer 
 

8. Opfølgning på beslutningsreferat fra sidste møde – referat gennemgået og nye opgaver tilføjet 

9. Evt. Intet 

10. Næste møde – Mandag, den 23.11 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 


