
 

Referat fra bestyrelsesmøde den 04.03.21 på ZOOM 

Referat nr. 338 
 
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 - afbud 
 
Susanne Andersen SA   
 
Suppleanter: 
Else Buchhave EB - afbud 
Tom Samson TS  

 
 
 

1 Nyt fra formanden –   Vi er i øjeblikket stadig begrænset af COVID restriktionerne. Derfor afholdes 
bestyrelsesmødet digitalt.  
Vi har måttet aflyse generalforsamlingen. Generalforsamlingen afholdes når det igen bliver muligt 
og mødes uden restriktioner på antal. Det betyder som tidligere beskrevet, at vi som bestyrelse er 
begrænsede i forhold til nye initiativer i klubben, og alene må tage beslutning omkring den daglige 
drift. 
Golfbanen er kommet gennem vinteren i topform. Greenkeeperne og baneudvalg har passet og 

plejet banen så den står helt klar til det nye golfår. I weekenden blev der åbnet for spil på banen med 

sommergreens på næsten alle huller. Det var der rigtig mange der udnyttede til en tur på banen i sol 

og 10 grader 

2 Økonomi – Der er udsendt kontingentopkrævninger, som forfaldt til betaling primo februar. Beløbet 

er godt kr. 30.000 bedre end budgetteret. Dog har vi restancer for kr. 65.000. Der udsendes 

rykkerskrivelser i disse dage. Pæn likviditet i banken som følger budgettet. 

3 Opstart sæson 2021 – Vejret har den senere tid vist sig fra sin pæne side, og det trækker i os alle 
efter at komme i gang med træning og spil på banen. Vi glæder os til at se rigtig mange nye golfere i 
Sindal Golf Klub til Spil med dag den 11.april – Åbent Hus arrangement. 
 

4 Tilbudsrunde på om/tilbygning til klubhus – vi har modtaget tilbud fra håndværkere. Bestyrelsen 
har godkendt tilbud, og der gives accept til de håndværkere som vi ønsker skal forestå byggeriet. Alt 
under forudsætning af godkendelse på Generalforsamlingen 
 

5 Kort nyt fra udvalgene – Baneudvalg – efter næsten 2 måneder med hård frost, men heldigvis 
næsten ingen sne, slog vejret om for 2 uger siden, hvilket har medført at vi sidste weekend kunne 



åbne for sommergreens, hvor banen således var fuldt booket og med ca. 90 betalende gæster. 
Greens er allerede vertikalskåret og klippet, og i denne uge er de prikket og dresset, og de fleste af 
dem står virkeligt flotte. Den hårde vinter er også brugt til oprydning og udtynding i beplantningen, 
især på hullerne 1-7. Også alle søer på banen er opfrisket, den eneste som mangler er den store sø 
på hul 10.  Sponsorudvalg – Det går fornuftigt, dermed ikke sagt at det går let med gentegning af 
sponsorer, men de fleste af de ”store” er på plads, men nogle af dem efterlyser større opbakning og 
loyalitet fra klubbens medlemmer. Turneringsudvalg – Jeg håber vi får lov at holde 
åbningsturneringen med gunstart – men som det ser ud lige nu, bliver det nok løbende start som 
sidste år –  Sportsudvalg – Vi har holdt onlinemøde i udvalget og vi snakkede lidt om hvordan vi kan 
finde plads til lidt ekstra træning til elite-truppen da vi efterhånden har en stor del spillere samt om 
træningen for regionshold kunne ligge søndag så alle havde mulighed for at deltage. 
I vores 3. holds pulje har Ørnehøj desværre trukket deres hold. 
Juniorudvalg – Adam får distribueret en orientering til alle skoler i nærheden, omhandlende 
muligheden for at spille golf (skolegolf) hos os. Vi afholder Sjov Sommergolf 28.07 og 08.08 2021.  
DGU arranger Danmarksturnering for unge. Her har Rasmus og Simon mulighed for at deltage. 
Får vi nok juniorer til et U25 hold, har DGU givet os mulighed for at tilmelde det senere. 
Begynderudvalg – Der har været afholdt møde med Adam, som vil være i klubben mandag, onsdag 
og søndag og de nye træningstider vil inden længe være at se på hjemmesiden. Der er fastsat dato 
for Åbent Hus til søndag, den 11.04 og et intensivt sommerkursus i uge 28. Husudvalg – intet nyt.  
 

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

7 Evt. Næste Bestyrelsesmøde 25. 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 


