
 

SINDAL GOLF KLUB 

 

 

 

Referat fra den ordinære generalforsamling den 16. august 2021 

Som formand bød Niels Peter Konnerup velkommen til de ca. 90 medlemmer, der var mødt op til 
generalforsamlingen. I samme forbindelse beklagede han at vi har måttet udskyde 
generalforsamlingen fra den oprindelige dato til nu, men Corona epidemien har forhindret, at 
generalforsamlingen kunne afholdes den 25. februar som planlagt, ligesom stadig gældende 
afstandskrav gjorde, at vi måtte flytte generalforsamlingen, og derfor er vi her på Tolne Efterskole 

Han indledte med en kort mindetale for Per Frandsen, Bjarne Mejer Christensen, Gunnar 
Buchhave, Torben Munk Madsen og Susanne Sørensen, der var afgået ved døden siden sidste 
generalforsamling.  Forsamlingen mindedes i stilhed de døde. 

Herefter gik man over til dagsordenen. 

1. Valg af dirigent 
Bestyrelsen havde foreslået Erling Johansen, der blev valgt med akklamation.  
Han takkede for valget, og lovede at gøre sit bedste. Han kunne herefter konstatere, at 
generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Herefter fik formanden ordet for at aflægge bestyrelsens 
beretning. 

2. Bestyrelsens beretning for klubbens virksomhed i 2020 
Formanden gennemgik den skriftlige beretning, som fra 10.02 2021 har været tilgængelig på 
klubbens hjemmeside. Året 2020 vil for mange sikkert blive husket for de restriktioner som fulgte 
med Corona epidemien. Heldigvis kunne der stadig spilles golf, men det vigtige sociale fællesskab 
kunne ikke gennemføres. I 2020 opstod der et nyt samarbejde med golfklubberne i Nordjylland – 
GNG. Samarbejdet går ud på, at der tilbydes gensidigt ½ greenfee for klubbernes 
fuldtidsmedlemmer. Vi er med i dette samarbejde. 

Økonomi -Da det var muligt at spille til sommergreens en stor del af vinteren, kom der mange 
greenfeegæster, ligesom der i løbet af 2020 var fin tilgang af nye medlemmer, og vi håber de nye 
medlemmer føler sig velkommen i klubben. Mange fritidsaktiviteter blev lukket ned, men det var 
muligt at spille golf og komme ud i naturen. Så både greenfeeindtægter som kontingenterne 
oversteg budgettet. 

Banen - Banen har i 2020 rettet sig efter tørken i 2018. Det har krævet et stort stykke arbejde fra 
de ansatte på greenkeepergården, baneudvalget og de frivillige i klubben. Bestyrelsen besluttede, 
efter forslag fra baneudvalget, at der skulle etableres digital styring på vanding på fairway, så der 
kan vandes om natten. Næsten hele projektet blev gennemført i 2020, og resten inden sæsonstart 
2021. En god beslutning, vi har nu en bane der måler sig med de bedste i vores område. 

Træning – 01.06.20 vendte Adam Stevenson tilbage som træner i klubben. Vi siger tak til Adam og 
glæder os til samarbejdet fremover 



Shoppen – Restriktionerne har selvfølgeligt også været hårdt for opsætningen i shoppen, og vi 
opfordrer alle medlemmer til at støtte shoppen, da den er et stort gode for klubben. 
Klubturneringer – det har kun været muligt at afvikle turneringerne med løbende start og uden 
efterfølgende spisning, ligesom medhjælpermatchen måtte aflyses.  Vi afviklede en DGU-
turnering, D-Tour i juli måned, ligesom Klubmesterskabet august måned kunne afvikles. Tillykke til 
klubmestrene. Det lykkedes at afvikle sponsormatchen først i september, men med 
begrænsninger da der kun måtte være 45 gæster i klubhuset. Sponsorerne udviste stor forståelse 
for situationen, og alle fik en god dag. 
Tak til medarbejdere og frivillige hjælpere – Bestyrelsen vil hermed takke alle ansatte og alle 
frivillige hjælpere for en meget stor indsats for klubben i 2020. 
 
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 

Kasserer Lisbeth Christensen gennemgik regnskabet for 2020, og knyttede kommentarer til de 
væsentlige poster. Et flot overskud på kr. kr. 910.930, efter afskrivninger på kr. 318.500. Der blev 
investeret i fairwayvanding til kr. 335.460, såmaskine til kr. 52.000 og alarm, buggy og automater 
for i alt kr. 102.524. Den langfristede gæld blev nedbragt med kr. 370.900, og indestående i bank 
blev forøget med kr. 628.000. Regnskabet blev godkendt med klapsalver. 

4. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent og indskud for 2022 

Lisbeth Christensen gennemgik budgettet for 2021/2022. Budgettet blev efter en dialog omkring 
nødvendigheden i at hæve kontingentet efter et så stort overskud, godkendt med en 
kontingentstigning på kr. 100 for 2022 kun for seniorer. 

5. Forslag fra bestyrelsen: Generalforsamlingens godkendelse til finansiering af tilbygning-
ombygning af eksisterende klubhus. Byggeriets max pris oplyses på Generalforsamlingen – 
formanden fremviste tegninger af det påtænkte byggeri, med en pris på mellem 2,6 – 3 mill. kr. og 
bad Generalforsamlingens tilladelse til, at klubben optager lån for et max. beløb af kr. 3 mill. til 
brug for det tiltænkte byggeri. Flere knyttede gode kommentarer til projektet som blev besvaret af 
formanden. Bl.a om prisen holder, og nej lige nu er prisen steget i forhold til de indkomne tilbud. 
Nedbrydning og bortskaffelse er medtaget i prisen, idet dette ikke kan varetages af klubben. På 
spørgsmålet om en byggeekspert, kunne oplyses, at der vil blive ansat en uvildig byggesagkyndig til 
at stå for byggeriet. Da der er en stram tidsplan har bestyrelsen valgt, at håndværkere skal stå for 
nybyggeriet, medens ombygning af eksisterende kan varetages af frivillige i klubben. Et medlem 
takkede bestyrelsen for tankerne omkring byggeri/ombygning af klubhuset, idet klubhuset 
efterhånden er slidt. Der blev også foreslået at udskyde byggeriet og bygge helt nyt om 5 år. Efter 
forskellige forslag/input blev der skriftlig afstemning om 

Generalforsamlingens godkendelse til optagelse af lån på max. kr. 3.000.000 til brug for 
tilbygning/ombygning af klubhus 

Efter stemmeoptælling, hvor 86 afgav sin stemme var der 11 nej, 3 blanke, 1 ugyldig og 71 ja. 

6. Forslag fra medlemmerne: Mogens Petersen - Jeg føler ikke sikkerheden er i orden for spillere, 
som bevæger sig på og omkring greenen på hul 2. Det er spillere som er på hul 5, der er årsag til 
faren, når de driver og sjanker på hul 5 !!!! Jeg mener der er behov for evt. HVIDE pæle langs 
nettet og frem til enden af volden (til bakken) ca.  

Jeg ved godt, især de langtslående + måske nogle enkelte andre, evt. vil protestere, MEN hul 5 er 
et par 5-hul, det behøves ikke spilles som et par 4-hul. 



Bestyrelsens indstilling hertil: Opsætning af skilt på teestedet på hul 5: ”Er der fare for at du slår på 
hul 2, skal der sendes en forecaddie” 

Der var en livlig diskussion omkring emnet, og flere forslag bl.a. opsætning af net, lys, pæle osv.  
Forslaget fra Mogens blev ikke vedtaget, men bestyrelsen takkede for forslaget, og vil tage det 
med i fremtidigt arbejde, idet sikkerheden selvfølgelig skal tages alvorligt. 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
På valg var 
 Kristian Kveiborg, modtaget genvalg 
 Lisbeth Christensen, modtager genvalg  
 Torsten G. Christensen, modtager genvalg 
 Agnete Jensen, modtager ikke valg – Bestyrelsen foreslår Else Buchhave  
  
Bestyrelsen indstillede til genvalg af Kristian Kveiborg, Lisbeth Christensen og Torsten G. 
Christensen, og nyvalg af Else Buchhave Da der ikke var andre forslag, blev alle valgt med 
akklamation. 

8. Valg af suppleanter til bestyrelsen 
Bestyrelsen foreslog valg af Tina Skinbjerg Jensen og Tom Samson 
Da der ikke fremkom andre forslag, blev begge valgt med klapsalver. Da der ikke var afstemning, 
indstillede bestyrelsen Tina Skinbjerg Jensen som 1. suppleant og Tom Samson som 2. suppleant. 

9. Valg af revisor og revisorsuppleant 

På valg var Erling Johansen som revisor, modtager ikke genvalg. Bestyrelsen indstillede Jørgen 
Olesen. Revisorsuppleant. Bestyrelsen indstillede Erling Johansen. Begge blev valgt uden 
modkandidater.  

10. Eventuelt – Poul Thaysen fremlagde forslag om  

1.Købe jord mellem hul 9 og hul 10 til fremtidig udvidelse 
2.Købe jord langs med hul 11 og 12  
For evt. ændring af hul 11 til par 4 hul 
3. Købe jord bag hul 12 green hul 13 teested og hul 18 teested   og hul 17 green så kan teestedet 
på hul 18 og hul 13 rykkes bagud og laves fælle  
Green på hul 17 kan udvides oppe på toppen som er for smal.  
4. Nyt tag på eks. Klubhus samt et nyt indgangsparti med plads til 3 stk 4 mands borde så man ikke 
altid behøver at bruge det store klublokale  
5. Få hjælp af kommunen til fast belægning på p. plads 
Forslaget blev drøftet, og formanden takkede for forslaget som vil blive taget med i det fremtidige 
arbejde. 
Der var flere emner fremme under evt. bl.a. sand i bunkers, rough eller lignende bag greenen på 
hul 10, alle forslag som baneudvalgsformanden tog til efterretning, men vil blive prioriteret i den 
rækkefølge som resurserne strækker til. 
 
Kristian Kveiborg bad herefter om ordet.  
I disse dage fejres Sindal bys 150-års jubilæum, Tidligere i år kunne Sindal Golf Klub fejre sin 30-års 
jubilæum, da klubben blev stiftet den 7. maj 1991. Hvis vi ser i klubbens medlemsregister vil man 
dog se, at 2 medlemmer allerede meldte sig ind i SGK den 2. maj 1991, så de har været forud for 
deres tid og har været med i klubben lige siden dens start, og siger man Sindal Golf Klub siger man 
også Agnete og Niels Ole Jensen. 



Kære Nete og Ole   

Som nævnt har I været med i Sindal Golf Klub lige fra starten. I var med til at anlægge banen eller 
rettere sagt banerne på arealer fra Slejhuset. Sammen med andre pionerer anlagde I en 6-hullers 
par 3-bane, der kunne tages i brug den 22. april 1992, og den 28. maj 1993 blev 9-huls banen 
indviet. Da de sidste 9 huller blev taget i brug i 2002, havde I lagt mange timer i det store frivillige 
arbejde, der blev udført. 

Når man graver lidt i historien, skal man søge forskellige steder. I klubbens 25-års jubilæumsskrift 
kan vi læse, at Agnete blev valgt ind i bestyrelsen i 1995, men sad der kun et enkelt år. I 1999 blev 
hun igen valg ind i bestyrelsen og stod for husudvalget. Her lagde du utrolig mange timers arbejde 
med at holde huset og omgivelserne i forbilledlig orden. Efterhånden syntes bestyrelsen, at der 
måtte ansættes en servicemedarbejder til det store arbejde. Du blev derfor ansat i klubben og 
trådte ud af bestyrelsen efter 9 år på posten. Selv om du var ansat nogle timer om ugen, fortsatte 
du med at bruge mange ekstra timer som frivillig. I 2017 trådte du igen ind i bestyrelsen, hvor du 
som før overtog ansvaret for klubhuset og omgivelserne. Selv om der var ansat en medarbejder 
med nogle timers ansættelse om ugen, fortsatte du med at bruge mange timer med at holde alt i 
orden, og var der et arrangement i klubben stod du altid for meget af det praktiske arbejde, og har 
der været brug for en afløser på kontoret, har du ofte trådt til. Nu har du valgt at træde ud af 
bestyrelsen, men du har sagt, at du bliver skuffet, hvis vi ikke vil fortsætte med at bruge dig som 
frivillig. Jeg kan love dig, at du ikke vil blive skuffet, hvad det angår.  
I årenes løb er der blevet bygget rigtig meget i klubben. Det drejer sig om byggeri af flere bagrum, 
nyt klubhus i 2003-4 og greenkeepergård i 2007. I den forbindelse er der taget mange billeder, og 
der er ikke mange, hvor du ikke er med, Ole. Når vi ser på deltagerne i de forskellige udvalg, kan vi 
se, at du har været altmuligmand i husudvalget i rigtig mange år. Det betyder, at du har været med 
i de fleste reparations- og vedligeholdelsesarbejder, der er udført på bygningerne i årenes løb. Det 
ordner Ole lige, siger Nete ofte, når noget skal laves. I mange år har du været med i baneudvalget. 
Der har du mange fordele. Du er en dygtig golfspiller og har blik for, hvad der kan fremme spillet, 
og så er du en rigtig Handyman, der også kan bruge de fleste maskiner på banen. Det er dog mest 
ved vedligeholdelse af banen, du lægger de fleste kræfter. Der skal fældes træer, repareres stier, 
ryddes op i bevoksninger og meget andet, og det er altid hyggeligt at arbejde sammen med dig. Du 
er altid i godt humør og der er altid en god stemning, når du er med. 
I 2008 indstillede klubben jer til Nordeas Idrætspris, hvor I modtog et legat for jeres store indsats i 
Sindal Golf Klub. Nu vil bestyrelsen hædre jer for jeres store betydning for SGK gennem alle årene 
ved at udnævne jer til Æresmedlemmer i Sindal Golf Klub. Hjertelig tillykke og tak for jeres 
indsats.   
 
Erling Johansen fik en stor tak for veludført arbejde som dirigent og Generalforsamlingen sluttede 
kl. 22.30 med de sædvanlige hurraråb for Sindal Golf Klub og det traditionelle SGK. 
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