Referat fra bestyrelsesmøde den 09.11.2021
Referat nr. 346
Deltagere:
Niels Peter Konnerup
Kristian Kveiborg
Lisbeth Christensen
Torsten G. Christensen
Kent Budolfsen
Hanne Bæk Nielsen
Else Buchhave

NPK
KK
LC
TC
KB
HBN - afbud
EKB

Susanne Andersen

SA

Suppleanter:
Tina Skinbjerg
Tom Samson

TSJ - afbud
TS - afbud

1. Nyt fra formanden – Så er sæsonen ved at være slut. Den første rimfrost har ”pyntet” vores bane. Vi
håber på at der stadig kan spilles nogle gode runder selvom efteråret og vinteren står for døren.
Sindal Golf Klub har været i de store medier de sidste dage – der blev fundet nogle poser med
narkotika på banen. Heldigvis reagerede de ansatte på fundet og kontaktede politiet, der har
indsamlet sagerne.
2. Regionalmøde i DGU - Kort gennemgang af mødet.
3. Økonomi – Økonomien ser stadig meget fornuftig ud. Der arbejdes med budget for 2022
4. Budget 2022 – forslag til budget blev gennemgået. Afventer medlemsændringer efter 01.12. Budget
vedtages på næste møde
5. Låneansøgning til kommunen – der er indsendt ansøgning, og kommunen har indkaldt til møde 08.12
6. Generalforsamling 2022 – fastsat til mandag, den 28. februar 2022
7. Kort nyt fra udvalgene – Baneudvalg – Næste møde afholdes førstkommende onsdag den 10.09.
Udvalget undgår ikke budgetoverskridelse, da vi har bestilt leje af udstyr (prikker & traktor) således at
vi kan dybdelufte hele banen - Arbejdet udføres sandsynligvis i uge 47/48. Klubbens søer er oprenset,
og yderligere arbejde skal udføres. Greens på hul 11 og 17 er bagerste plateau udvidet er
niveauleveret, så det er større og næsten plant. Området er lukket for spil, og forventes ibrugtaget
medio 2022. Sponsorudvalg – Intet nyt. Vi skal alle som medlemmer huske at støtte vore sponsorer
Turneringsudvalg - sidste turnering er spillet. Planlægning af ny turneringskalender er i gang –
Sportsudvalg - Vi har tilmeldt 3 herrehold til Danmarksturneringen 2022 – ét 4. divisionshold og 2 kvalhold. Juniorudvalg – Der har været afslutning i juniorafdelingen den 23. oktober, hvor nogle af de

aktive juniorer deltog. Der er mulighed for at deltage i nogle juniorturneringer i løbet af vinteren, og
det har Kasper lovet at tage sig af.
Begynderudvalg – Søndag den 10. oktober var der afslutningsmatch for prøvemedlemmer,
nybegyndere og nye medlemmer af Sindal Golf Klub 2021. 24 personer deltog i dette arrangement. Vi
havde en hyggelig match, hvor der blev spillet Mexican scrample 9 huller med efterfølgende
præmieuddeling og hygge i klubhuset. Adam holder nu vinterpause, men glæder sig til at tage fat igen
til foråret. Husudvalg – intet nyt. Sekretariatet – besluttet at vi deltager i Tourguiden i 2022/23 i
samarbejde med Tannishus
8. Opfølgning på beslutningsreferat fra sidste møde – referat gennemgået og nye opgaver tilføjet
9. Evt. Næste Bestyrelsesmøde – 2. december kl. 18.00

Niels P. Konnerup
Formand

Kristian Kveiborg
Næstformand,
Husudvalg

Lisbeth Christensen
Kasserer, Sekretær

Hanne Bæk Nielsen
Juniorudvalg

Else Buchhave
Begynderudvalg

Torsten G. Christensen
Baneudvalgsformand
Sponsorudvalg

Kent Budolfsen
Turneringsudvalg,
Sportsudvalg

