
 

Referat fra bestyrelsesmøde den 05.10.2021 

Referat nr. 345 
 
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 Nyt fra formanden  - Arne Dahl har udarbejdet et forslag til at øge sikkerheden ved hul 2 og hul 16 i 

forbindelse med udslag fra teested på hul 5. Forslaget bliver behandlet på bestyrelsesmøde 05.10, 
og blev godkendt af bestyrelsen, og vil forhåbentlig være klar til sæson 2022. Vor bane har virkelig 
udnyttet den gode pleje og det gode vejr, og står her først i oktober flot og grøn med gode fairways 
og gode greens. Der blev afholdt klubmesterskab i september. Tillykke til mestrene og tak til alle der 
deltog.  
 

2 Økonomi – rigtig fornuftig økonomi pr. 30.09, med et resultat på den pæne side at det 
budgetterede. Vi kan glæde os over besøg af mange greenfeegæster, 3517 mod budgetteret for hele 
året 3200, så vi har allerede pr. 30.09 opnået greenfeeindtægter på kr. 805.000 - kr. 160.000 over 
årsbudgettet.  

 
3 Kort nyt fra udvalgene.  Baneudvalg - referat fra mødet 29.09 kan læses på hjemmesiden. Ønske om 

indkøb af ny greenklipper blev godkendt af bestyrelsen.  Sponsorudvalg -  Der blev afviklet 
sponsormatch den 05.09 efter de nye retningslinjer, hvor der blev spillet stableford i 2 mands hold. 
Større sponsorer må deltage med 2 hold, mindre med 1 hold. Dagen havde deltagelse af 32 hold = 
64 spillere. Enkelte sponsorer var forhindret pga. af private arrangementer, og nogle havde tilmeldt 
sig Hvide Klit som holdt sponsormatch samme dag. Matchen startede i lidt småregn, som hurtigt 
ændrede sig til et rigtig godt golfvejr. Dagens vinder blev HB Byggeri, Ålbæk som har vandrepokalen 
til ”låns” indtil næste år. Som afslutning på dagen blev der serveret en rigtig flot buffet, som var 
sponsoreret af Martin Kok, til hvem der skal lyde en stor tak. Vi glæder os allerede til næste år hvor 
matchen bliver afviklet søndag den 04. september 2022.  Husudvalg - Selv om bestyrelsen går i 
byggetanker, er det nødvendigt at holde de nuværende bygninger i orden. Taget på klubhuset var 
utæt ved udluftningshætterne. Disse utætheder blev repareret først på sommeren. Bagrummene 
trængte efterhånden til maling, og den opgave løste Allan Lund i sin sommerferie. Kompressoren 
ved rensepladsen er blevet udskiftet, da den gamle gik i stykker. Når man har renset sin vogn, er det 



tilladt at tage kosten og feje efter sig. Der skal ske lidt fornyelse ved vaskepladsen ved 
bagrumsbygningen.  Sportsudvalg- intet nyt Turneringsudvalg –  Sæsonen nærmer sig sin afslutning 
– klubmesterskaber er afholdt – og vi mangler nu kun 2 turneringer – EC Møbler og Carlsberg 
Afslutningsmatch. Vi skal lægge bane til en DGU turnering i 2022.  Begynderudvalg - Sæsonen lakker 
nu mod enden. Søndag den 10. oktober kl. 10 – 13 afholdes i samarbejde med Adam Stevenson 
afslutningsmatch for prøvemedlemmer, nybegyndere og nye medlemmer af Sindal Golf Klub. Vi 
håber at se rigtig mange til dette arrangement. 
Torsdagsmatch har holdt afslutningsmatch med spil på banen og hyggeligt samvær i klubhuset. 
Skønt at se så mange prøvemedlemmer nu fuldgyldige medlemmer af klubben møde til træning og 

spil på banen. Juniorudvalg - Lørslev Ungdomsskoleklub har haft 18 elever til golfintroduktion. Adam 

underviste først og derefter spil på par 3 banen. Afslutning for juniorer ult. oktober.  Sekretariatet - Vi 

har fået monteret en Flexbox til udlevering af Buggynøgler, så fremover skal man betale på standeren 

og få nøglen udleveret samt aflevere den i igen Flexboksen. 

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

5 Evt. DGU’s regionalmøde i Morsø den 28.10, NPK deltager så vidt muligt. 
 

6 Næste møde 09.11.21 kl. 19.00 
 

 
 

 
 

 

 

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

   
 

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

  
 
 
 

Kent Budolfsen 
Turneringsudvalg, 
Sportsudvalg 


