
 

Referat fra bestyrelsesmøde den 31.05.2021 

Referat nr. 341 
 
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 - afbud 

 
 
 

1 Nyt fra formanden – Vi er forhåbentlig snart ved at kunne se en ende på covid-19. Det betyder at vi 
efterhånden kan afholde turneringer med fælles afslutning og ikke mindst generalforsamling. Vi er i 
øjeblikket ved at finde muligt lokale til afholdelse af generalforsamlingen. Der er stadig krav om min. 
2 m2 pr. person ved indendørs siddende arrangementer. Vi er derfor nødsaget til at finde et lokale, 
der er stort nok til at afholde generalforsamling i. 
 

2 Økonomi –Der er udsendt kontingentopkrævninger for 2. halvår. Fornuftig økonomi som er på den 
pæne side af det budgetterede. For at give plads til at så mange som muligt kan spille vor bane, det 
gælder både gæstespillere som egne medlemmer, blev det besluttet, at 3-4 bolde har fortrinsret 
weekend/helligdage. Sekretariatet forbeholder sig ret til at slå bolde sammen såfremt der er behov 
for det. 
 

3 Generalforsamling 2021 – Det forventes, at der kan afholdes Generalforsamling i august måned. 
 

4 Kort nyt fra udvalgene. Herunder byggeudvalg – Baneudvalg –  Coronapropper ved flag fjernes. Der 
vil stadig være oplæg på fairways. Der indkøbes en manuel boldopsamler som kan benyttes af alle 
når der mangler bolde i kassen. Sponsorudvalg – der er sket fakturering af sponsorater, og det ser 
fornuftigt ud. Der er d.d. afholdt møde med en ny sponsor.  Turneringsudvalg – Vores næste 
turnering er på søndag den 6. juni – og den bliver nok på samme måde som de andre med løbende 
start og ingen spisning. Sportsudvalg  - vores regionshold er i fuld gang og  der mangler få kampe. 
Vores næste kamp i Danmarksturneringen er den 19. juni. 
Juniorudvalg – 5 nye juniorer har meldt sig ind. 5 juniorer har deltaget i De-Tour i Nordvestjyske 
Golfklub d. 15-05, og 4 juniorer har været til Makker Cup d. 23-05 i Randersfjord Golfklub. 
Begynderudvalg –   Der har været løbende indtag af prøvemedlemmer. Flere prøvemedlemmer 
deltager nu i Torsdagsmatch og en del er nu fuldtidsmedlem i klubben. Der har været tilgang af flere 
unge spillere under 25 år. 



Husudvalg – intet nyt.  Byggeudvalg – Byggeprojektet er blevet placeret i brandklasse 1, hvilket 

således ikke giver forøgede omkostninger. På bestyrelsesmøde 31.05 blev det besluttet, at pga. 

manglende Generalforsamling ønsker vi ikke at opstarte byggeri i 2021, da vi føler at vi kommer under 

tidspres. Projektet vil blive fremlagt på Generalforsamlingen med henblik på generalforsamlingens 

godkendelse. 

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

6 Evt. Næste Bestyrelsesmøde – mandag, den 21. juni kl. 18.00 

 

 
 

 

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 


