
 

Referat fra bestyrelsesmøde den 28.01.21 på ZOOM 

Referat nr. 337 
 
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 i øjeblikket begrænset af Covid restriktioner, og derfor afholdes 

bestyrelsesmødet digitalt. Det er usikkert om vi kan afholde generalforsamling den 25. februar på 

grund af forsamlingsforbuddet. Hvis ikke generalforsamlingen kan gennemføres træder der specielle 

regler i kraft. Disse regler kan findes på DGU’s hjemmeside og såfremt det bliver aktuelt også på 

Sindal Golf Klubs hjemmeside. 

2 Økonomi – Årsregnskabet var forud for mødet fremsendt til bestyrelsen tilligemed tilknyttede 
kommentarer. Årsregnskabet blev godkendt. Bestyrelsen underskriver regnskabet enkeltvis – inden 
10.02.21 - på kontoret, således at der er klar til revision. 

3 Generalforsamling 2021 – Generalforsamlingen er udsat, da Covid 19 restriktioner kort før mødet 
blev forlænget til 01.03.21.  Den oprindelige Dagsorden fremsendes tilligemed regnskab samt 
formandens beretning. Ny dato for Generalforsamling bekendtgøres senere når 
forsamlingsforbuddet er ophævet. 

4 Opstart sæson 2021 – når det atter er muligt afholde møder, vil der blive afholdt møde med træner 
(Adam) med henblik på træningstiderne 2021 og andre tiltag. 

5 Kort nyt fra udvalgene – Baneudvalg – der har ikke været afholdt møde i januar, men der arbejdes 
på banen i mindre grupper med diverse opgaver.  Arbejdsdagen 20.03 fastholdes indtil videre. 
Sponsorudvalg – der arbejdes med fornyelse af kontrakter, men dette besværliggøres, når der ikke 
kan afholdes fysiske møder. Turneringsudvalg – turneringskalender for 2021 oprettes i golfbox, 
således at medlemmerne er orienteret om de kommende turneringer. De enkelte turneringsledere 
indsættes senere, det har ikke været muligt at afholde møder p.t.  Sportsudvalg – intet nyt. 
Juniorudvalg – intet nyt. Begynderudvalg – intet nyt. Husudvalg – intet nyt. Byggeudvalg -  



udbudsmateriale er udsendt, og vi afventer at der indkommer priser. Næste møde i byggeudvalget vil 
være 01.03 kl. 15.00 for gennemgang af indkomne tilbud. 

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

7 Evt. Næste Bestyrelsesmøde 4. marts 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 


