
 

Referat fra bestyrelsesmøde den 23.11.2020  

Referat nr. 335 
 
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  

 
 
 

1. Nyt fra formanden – Vi er nu i gang med at udvide og renovere vort vandingsanlæg. Der arbejdes 

på hul 7,8 og 9 og disse er derfor lukket fra mandag til torsdag. Greenkeepere og frivillige hjælpere 

arbejder på højtryk for at færdiggøre dette arbejde inden frosten sætter ind (hvis den kommer).  

Der blev den 19.11. afholdt møde med Løkken og Hirtshals om vor aftale om frit spil i de tre klubber.  

Bestyrelsen arbejder med en plan for renovering/tilbygning af/til klubhuset. Vi har haft forskellige 

forslag til overvejelse. Her iblandt forslag fra flere medlemmer. Vi har arbejdet videre med et forslag 

fra Preben Kjeldsen, der har udarbejdet tegninger på baggrund af input fra bestyrelse, sekretariat 

og golf shop. Vi arbejder stadig med de overordnede linjer og håber vi kan fremlægge det endelige 

forslag til generalforsamlingen i 2021.   

Vi er stadig påvirket af COVID restriktionerne i det nordjyske. Der blev i forbindelse med 
nedlukningen af de 7 kommuner indgået en aftale med Frederikshavn og Brønderslev Golf Klubber 
om frit spil for de af vores medlemmer der har bopæl i disse kommuner. Derudover indgik 
medlemmerne af GNG en lignende aftale. Det viser os hvor vigtigt et godt samarbejde med vores 
naboklubber er 

2. Økonomi – Der arbejdes p.t. med budgetlægning for 2021, og ansøgninger til fonde vedrørende 
vandingsanlæg. Økonomi for 2020 er stadig positiv. 

3. COVID restriktioner – Vi følger de retningslinjer som kommer fra DGU 

4. Generalforsamling- Dato blev fastsat til torsdag, den 25. februar kl. 19.00. 4 bestyrelsesmedlemmer 
er på valg, hvoraf 3 er villige til genvalg. 



5. Samarbejde med Hirtshals og Løkken – Samarbejdet med Hirtshals fortsætter i 2021 på samme 
vilkår som 2020 – dvs. gratis spil hos hinanden fra standerhejsning til 31.10. Løkken har valgt at 
oprette flexmedlemskab i 2021, og udtræder i den forbindelse af samarbejdet. Ny aftale kan, når 
den er underskrevet af klubberne, læses på hjemmesiden. 

6. Orientering/drøftelse af klubhus renovering/udbygning/nybygning. Herunder økonomi og mulig 
tilskud fra fond – NPK fremviste tegning, og der blev spurgt ind til forskellige løsninger. Nyt møde i 
byggeudvalg (NPK/LC/KK/TS/SA) 03.12, hvorefter tegningen vil tilgå forskellige håndværkere for et 
prisoverslag. 

7. Kort nyt fra udvalgene - Baneudvalg –   referat fra sidste baneudvalgsmøde kan ses på 
hjemmesiden. Hul 7,8 og 9 vil være færdiggjort med udvidelse af vandingsanlæg inden 25.11. 
Herefter vil hul 6 blive påbegyndt i uge 49. Sponsorudvalg -  intet nyt Begynderudvalg -  intet nyt 
Juniorudvalg – intet nyt  Sportsudvalg – intet nyt Turneringsudvalg -  det er tid for tilmelding til 
Regionsgolf, og inden længe åbnes for tilmelding på Golfbox.  Husudvalg  - intet nyt 

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

9. Evt. Intet 

10. Næste møde – Tirsdag, den 15.12 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 


