
 

Referat fra bestyrelsesmøde den 09.08.2021 

Referat nr. 343 
 
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 afholder generalforsamling mandag den 16. august klokken 19.00 dog ikke i 
klubhuset, men på Tolne Efterskole. Dagsordenen er den samme som ved første indkaldelse da det 
er en udsat generalforsamling. 
Vi har igen i år oplevet perioder med meget vand og perioder med ingen vand til vores bane. Vi har 
vandet i den tørre periode og derfor kunne spille på en grøn og lækker bane. Det har rygtes rund 
omkring, hvilket har betydet, at vi har haft rigtig mange green-fee spiller.  
Der har været afhold ”tag en ven med” hvor der var 10 nye golfspiller der deltog sammen med deres 
golf ven. Ud af de 10 er der 6 der har benyttet sig af vores tilbud om 3 måneders prøvemedlemskab 
med træning, regel undervisning og spil på Calundan par 3 course. 

 

2 Økonomi – Økonomien kører planmæssigt, og på den pæne side af budgettet. Vi har haft besøg af 

flere greenfeegæster end budgetteret, hvilket indebærer at vi pr. 31.07.21 er kr. 110.000 over 

budget. Første uge i august har vi haft 250 gæster, og i alt år til dato (06.08) 2600 mod budget for 

hele år 2021 3200. På kontingentsiden er vi også over budget. 

3 Generalforsamling 2021 – afholdes Mandag, den 16. august kl. 19.00 på Tolne Efterskole, 
Dvergetvedvej 95, Tolne. 

 
4 Kort nyt fra udvalgene – Baneudvalg –  Næste møde afholdes førstkommende onsdag den 11.08. 

Nyt tag til gl. greenkeepergård indkøbt. Vandingsanlægget har vist sin berettigelse – løse slanger 
brugt flittigt – resultat en næsten 100% grøn bane.  Oliespild på 5½ greens – det ser ud til vi slipper 
meget nådigt. Rangebolde findes meget ofte rundt om på banen – skilt opsættes igen – evt med 
bortvisning. Ønske fra en/nogle elitespillere om fjernelse af enkelte træer ved green på hul 5 og 18 – 
bestyrelsen kan se problemet og er velvillig indstillet.  Der er kontakt til en entreprenør som kan 



grødeskære søerne. Sponsorudvalg – Planlægning af sponsormatchen den 05.09, hvor vi er nødsaget 
til at sætte et max deltagerantal. 
 Turneringsudvalg –   Vi havde første turnering efter sommerferien lørdag – Golfshoppens turnering 
og der var 59 tilmeldte til turnering – lidt færre end vi plejer men der var både et bryllup og 
sommerferie som havde indflydelse. Der var flotte scores selv om der kom lidt vand foroven. Næste 
turnering er den 12. september – Nordjyske Mediers turnering. 
Sportsudvalg - Der er ikke så meget nyt – vi har sidste kamp i turneringen den 21-22. august og vores 
1. hold ser desværre ud til at skulle en tur i 4. division – men vores 2. hold har muligheden for at 
rykke op i 5. division – det kræver en sejr på hjemmebane lørdag over Hjørring – og minimum 
uafgjort på udebane mod Hvide Klit søndag. 
Vores 3. hold skal først i kamp søndag på udebane mod Aabybro – de bliver i kval-rækken uanset 
hvordan det går i kampene. 
Juniorudvalg – Har afholdt SJOV SOMMERGOLF d. 28.07 med deltagelse af 18 juniorer. 

Arrangementet den 08.08 måtte vi desværre aflyse grundet manglende tilmeldinger, kun 3 var 

tilmeldt. Begynderudvalg – der er nye prøvemedlemmer efter Åbent Hus. Husudvalg –  ny 

servicemedarbejder Sus (Susanne) Byggeudvalg – afventer Generalforsamlingen. 

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

6 Evt. Næste Bestyrelsesmøde – aftales efter Generalforsamlingen 

 

 
 

 

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 


