
 

Referat fra bestyrelsesmøde den 21.06.2021 

Referat nr. 342 
 
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 –   Restriktionerne forsvinder lige så stille og vi nærmer os en helt normal 
sommer i golfklubben. Der kan afholdes turneringer med gunstart og det er nu muligt og lave fælles 
afslutning på turneringer – det er dejligt. Vi har i bestyrelsen udsat generalforsamlingen til 
august/september. Der bliver udmeldt dato snarest.  

 
2 Økonomi – Positiv økonomi med likviditet som følger det budgetterede. Mangler 

kontingentindbetalinger for ca. kr. 55.000.  Vi opfordrer til, at alle tilmelder sine betalinger til 
Betalingsservice. Det sikrer rettidig betaling, letter administrationen, og ikke mindste en besparelse, 
idet der ikke skal udsendes opkrævninger pr. brev. 

 
3 Vagter i juli måned. Er vi dækket ind. Planen blev opdateret frem til 22.08. 

 
4 Generalforsamling 2021 – Fastsat til 16.08 2021 kl. 19.00. Sted offentliggøres senere, når vi kender 

gældende restriktioner. 
 

5 Kort nyt fra udvalgene. Herunder byggeudvalg – Baneudvalg –  referat fra baneudvalgsmøde kan 
læses på hjemmesiden.  Semiroughklipperen har ”motorproblemer”. Forhåbentlig kan vi nøjes med 
ny/nye forringer – det bliver lavet i kommende uge. Slåmaskine som kan klippe rough/semirough – 
efterløber til traktor- på prøve. Om den kan anvendes på vor bane med ujævnt terræn vil vise sig.  
”Gl. maskinhus” males og evt. nyt ståltag. Turneringsudvalg – Turneringer er der ikke så meget at 
sige om, de kører fint, og nu må vi heldigvis afholde med gunstart og spisning. Det tror vi at alle 
medlemmer er glade for.  Sportsudvalg - efter weekendens kampe i Danmarksturneringen, ser det 
desværre ud til at vores 1. hold rykker ned i 4. div. Vores 2. hold har mulighed for at rykke op og 
vores 3. hold er også kommet i gang. Regionsgolf er færdigspillet og der har været fine resultater.  
Juniorudvalg – intet nyt. Begynderudvalg – De fleste af forårets prøvemedlemmer deltager nu i 
Torsdagsmatch. Flere har tilkendegivet, at de ønsker medlemskab af Sindal Golf Klub. Ny 



træningsplan for tiden efter sommerferien for begyndere og andre spillere udsendes. Husudvalg – 
udluftningshætter på tag er repareret.  Byggeudvalg – der er tilskrevet tilbudsgiverne, at byggeri af 
klubhus ikke påbegyndes efterår 2021. 
 

6 Ombygning/tilbygning af klubhus – ny tidsplan. Tidsplanen for påbegyndelse efterår 2021 er 

skredet så vi afventer beslutning til efter Generalforsamling.  

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

8 Evt. Næste Bestyrelsesmøde – 09.08 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 


