
 

Referat fra bestyrelsesmøde den 15.12.2020  

Referat nr. 336 
 
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 –   Så blev det december. Vi har stadig sommergreens og vejret har gjort det 

muligt for os og spille golf på en bane der stadig står rigtig flot. Greenkeeperne og en masse frivillige 

har arbejdet på højtryk for at færdiggøre udvidelsen af vores vandingsanlæg. Efter tidsplanen skulle 

dette arbejde stå færdigt i starten af 2022. Det ser ud til at vi er meget langt foran dette mål og hvis 

vejret tillader det, kan vi glæde os over muligheden for vanding af hele banen allerede i 2021. 

2. Økonomi – Budget 2021 blev gennemgået og godkendt af bestyrelsen. Der er stadig indtægter fra 
greenfeegæster. 

3. COVID restriktioner – Vi følger de retningslinjer som kommer fra DGU, og med skærpede 
restriktioner lukkes klublokalet fra 16.12. Der er åbent for adgang til toiletter og administrative dele. 

4. Generalforsamling- vi håber at kunne afholde generalforsamlingen den 25.02, alternativt på Tolne 
Efterskole af hensyn til afstandskrav. 

5. Fremlæggelse af klubhus renovering/udbygning (tegninger udleveret på mødet) 

• Tidsplan – udbudsmateriale primo januar 2021  

• Økonomi – overslag inden generalforsamlingen 

• Byggeudvalg – nuværende udvalg arbejder videre 

6. Kort nyt fra udvalgene – Baneudvalg – næste udvalgsmøde afholdes ult. januar, men 

kan oplyse, at etablering af fairwayvanding går langt over forventning, så næsten hele 

banen er færdig, hvis ikke i begyndelsen af januar, så til sæsonstart 2021. Arbejdsdag 



20.03.2021, hvis vejret tillader det Sponsorudvalg – intet nyt. Turneringsudvalg – 

forslag til turneringskalender for 2021 udfærdiges inden nytår. Åbningsturnering 

inden påske, alt efter vejret.  Klubbens 30 års jubilæum fejres med en 

jubilæumsturnering sommeren 2021. Sportsudvalg – intet nyt. Juniorudvalg – intet 

nyt. Begynderudvalg – intet nyt. Husudvalg – intet nyt 

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

8. Evt. formanden takkede for et godt år og et godt samarbejde 

9. Næste møde – 28.01 2021 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 


