
 

Referat fra bestyrelsesmøde den 25.03.21 på ZOOM 

Referat nr. 339 
 
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 stadig begrænset af COVID restriktionerne. Derfor afholdes 
bestyrelsesmødet digitalt.  
Det er stadig ikke muligt at afholde generalforsamling.  
Der har været afholdt arbejdsdag. Igen har der været helt fantastisk opbakning til og hjælpe 
klubben. 1000 tak for det. Cirka 100 medlemmer havde tilkendegivet at de gerne ville deltage i 
arbejdsdagen. Der var dog kun mulighed for at ca 70 medlemmer kunne deltage pga. CORONA 
restriktioner. Der blev knoklet i små hold der hver havde fået opgaver tildelt. Banen står nu helt klar 
til åbningsmatch på lørdag. Der vil blive sendt LIVE på Facebook fra standerhejsningen (og i år 
forhåbentlig med lyd også). 
 

2 Økonomi – God likviditet – budgetopfølgning for 1. kvartal på april mødet 
 

3 Opstart sæson 2021. Åbent Hus planlægning- der afvikles Åbent Hus/Tag en ven med søndag, den 
11. april kl. 09.30. Grundet Covid restriktionerne er det ikke muligt med morgenkaffe m.m. 
Tilmelding til Tag en ven med på Golfbox eller til kontoret. Åbningsturnering – der kan ikke afvikles i 
gunstart, men med start på hul 1+10 -præmieoverrækkelse rækkevis.  
 

4 Kort nyt fra udvalgene – Baneudvalg – ingen møder pga Covid 19, men der arbejdes ihærdigt fysisk. 
Chefgreenkeeper Susanne Olsen har pr. 01.04 været ansat i klubben i 10 år. Der er sæsonansat en 
geenkeeperassistent, Kim Madsen, med opstart efter påske.  Banen står klar til åbningsmatchen, og 
flottere en nogensinde før på denne årstid, men der er også lagt mere end 1000 frivillige 
arbejdstimer i projekterne, som blandt andet indeholder: vandingsanlæg, oprensning af søer, 
udtynding i beplantninger, opstamning og beskæring af træer og buske, nye afstands markeringer, 
røde og gule markeringer. Sponsorudvalg – Det er gået fornuftigt med at tegne sponsorer. Har fået 
3-4 nye, og kun mistet en enkelt. Calundan er nu sponsor på par 3 banen, som nu ændrer navn til 
Calundan par 3 course. Turneringsudvalg –  Turneringskalenderen er opdateret med 



turneringsledere – og vi har fået sponsorer til alle turneringer. Vores åbningsturnering på lørdag er 
jo stadig præget af Covid19 – så det bliver løbende start, dog med start på både hul 1+ 10. 
Sportsudvalg – intet nyt.  Juniorudvalg – Adam deler foldere ud hos de nærliggende skoler. 
Forårsmøde i juniordistrikt 1 afholdes virtuelt den 06.04. Hanne Bæk og Casper Svendsen deltager 
Begynderudvalg –   Så nærmer golfsæsonen sig med hastige skridt, og alle håber på at komme i gang 
med en god sæson. Der er flere nye golfspillere, som længe har ventet på at komme i gang. De har 
spillet en del i Vennebjerg, og udvalget har derfor allerede ført dem gennem uddannelsesforløbet. 
De har meldt sig som fuldgyldige medlemmer og er klar til spil på 18-huls banen. Tag godt imod dem 
og giv dem tid, da de jo har en del slag at gøre godt med. Husudvalg – på arbejdsdagen var der 
mange hjælpere i klubhuset, så det står nu klar til sæsonen.  
 

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

6 Evt. Næste Bestyrelsesmøde mandag, den 26. april 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 


