
 

Referat fra bestyrelsesmøde den 31.08.2021 

Referat nr. 344 
 
Deltagere: 
Niels Peter Konnerup NPK  
Kristian Kveiborg KK 
Lisbeth Christensen LC 
Torsten G. Christensen TC 
Kent Budolfsen KB  
Hanne Bæk Nielsen HBN 
Else Buchhave EKB 
 
Susanne Andersen SA   
 
Suppleanter: 
Tina Skinbjerg Jensen TSJ - afbud 
Tom Samson TS  

 
 

1 Konstituering – Efter Generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig på følgende måde 

• Niels Peter Konnerup - Formand  

• Kristian Kveiborg - Næstformand og formand for husudvalg  

• Lisbeth Christensen - Kasserer og sekretær  

• Torsten G. Christensen – Formand for baneudvalg og sponsorudvalg  

• Kent Budolfsen - Formand for turneringsudvalg og sportsudvalg  

• Else Buchhave - Formand for begynderudvalg  

• Hanne Bæk Nielsen - Formand for juniorudvalg  
  

2 Nyt fra formanden  - Så fik vi afholdt generalforsamling. Tak til alle fremmødte og for gode input og 
ideer til det fremtidige arbejde i bestyrelsen.  
Henover sommeren har vi haft mange green-fee spillere. Det er rigtig dejligt at så mange rundt 
omkring i Danmark (og udlandet) kender til Sindal Golf Klub. De tilbagemeldinger vi får er, at det er 
en flot bane og ikke mindst at der er en rigtig dejlig stemning i klubben. Det har vi alle en andel i.  

3 Økonomi – økonomien ser meget fornuftig ud, og på den pæne side af budget. Budgetopfølgning på 
næste møde. 

4 Hvordan dækker vi weekender i fremtiden – bestyrelsen vil fortsat dække weekendvagter, men vil 
forsøge at få et par hjælpere yderligere. 

5 Kort nyt fra udvalgene – Baneudvalg –   referat fra baneudvalgsmøde 11.08 er på hjemmesiden. 
Udskiftning at tag på gl. greenkeepergård er tilendebragt – tag på toiletbygning ved hul 13 er tætnet. 
Træværket på begge bygninger males i nær fremtid. Greens er maskinsået i sidste uge, og i denne 
uge prikket, dresset og tromlet hvorefter vi forventer at alle ujævnheder er væk, hvorefter vi igen 
forventer flotte og ”hurtige” greens. Sponsorudvalg - Indbydelser til sponsormatch sendt ud – indtil 
videre er der tilmeldt 66 deltagere = 33 hold, der forventes yderligere et par hold tilmeldt. 
(Desværre holder Hvide Klit sponsormatch samme dag). Maden til dagen er sponsoreret af Martin 
Kok. Husudvalg - Efter 2 års ansættelse som servicemedarbejder i klubben, har Karen Marie 



Kristensen valgt at gå på efterløn. Bestyrelsen tog afsked med Karen Marie på hendes sidste 
arbejdsdag fredag den 27. august. Heldigvis er hendes afløser fundet, idet Sus (Susanne) Thomsen er 
ansat pr. 1. september. Bestyrelsen håber, at alle vil tage godt imod Sus, så hun kan falde godt til i 
klubben.  
Sportsudvalg- Danmarksturneringen er slut for i år for vores vedkommende. Desværre lykkedes det 
ikke for vores 2. hold at rykke op i 5. division og vores 1. hold rykker ned i 4. division – så i 2022 har 
vi hold i 4. division, og 2 hold i kval-rækken. Turneringsudvalg - turneringsproportioner er opdateret 
på hjemmesiden i forhold til tidligere fremsendte. Næste turnering er den 12. september – 
Nordjyske Mediers turnering. Juniorudvalg – i samarbejde med Adam afholdes afslutning for 
juniorerne, tidspunkt aftales senere. Begynderudvalg- De fleste prøvemedlemmer er nu klar til stor 
bane og de fleste har også meldt sig ind i klubben som fuldtidsmedlemmer. Sekretariatet – flere 
tilbagemeldinger fra gæster som har haft en dejlig dag i klubben, både på banen og efterfølgende i 
klubhuset med servicering fra frivillige hjælpere. 
 

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

7 Evt. Der er indkommet forslag fra to medlemmer mht. sikkerheden på hul 2. 
Forslag 1 - Der kan sættes et trådløst videokamera op ved hul 2 som drives af batteri/solcelle. Dette 
kamera sender kontinuerligt. (kameraet bruger ikke ret meget energi) Kan også laves med sensor så 
den ikke sender når det er mørkt. Ved teestedet til hul 5 er en modtager tilsluttet en monitor. Dette 
er også drevet af solcelle/batteri. Da monitoren bruger noget mere energi end kameraet skal der 
være en knap, som dem der skal slå ud til hul 5 trykker på, for at se om der går nogen ved hul 2. 
Billedet forsvinder igen af sig selv efter 10-15 sec. Skal der ses igen trykkes knappen ned en gang til. 
Forslag 2 – Etablere en elektrisk klokke, der kan advare spillerne på hul 2,16 og hul 3 og med et skilt 
der fortæller, at der drives ”Fore” fra hul 5. Aktivering af klokken sker fra et tryk på 5. teested 
ligeledes med et skilt, der fortæller at der kan advares ”Fore” for de omtalte huller. Klokken indstilles 
til en varighed af få sekunder. 
Bestyrelsen vil arbejde videre med de to forslag. 
 
Næste møde 5. oktober kl. 19.00. 
 

 

 

Niels P. Konnerup Kristian Kveiborg Lisbeth Christensen 
Formand  Næstformand Kasserer, Sekretær 
  Husudvalg 
   

   
 

 
 
Hanne Bæk Nielsen Else Buchhave Torsten G. Christensen 
Juniorudvalg  Begynderudvalg Baneudvalgsformand 
    Sponsorudvalg  

  
 
 
 

Kent Budolfsen 
Turneringsudvalg, 
Sportsudvalg 


