
 

Referat fra bestyrelsesmøde den 02.12.2021 

Referat nr. 347 
 
Deltagere: 
Niels Peter Konnerup NPK  
Kristian Kveiborg KK 
Lisbeth Christensen LC 
Torsten G. Christensen TC 
Kent Budolfsen KB - afbud 
Hanne Bæk Nielsen HBN  
Else Buchhave EKB  
 
Susanne Andersen SA   
 
Suppleanter: 
Tina Skinbjerg TSJ - afbud  
Tom Samson TS - afbud 

 
 
 

1. Nyt fra formanden – Nu er det snart svært at nå en runde golf mens det er lyst. Selv om det har 
været koldt, vådt og mørkt har mange benyttet banen. Vi går snart mod lysere tider og forhåbentlig 
rigtig mange gode timer på golfbanen i det nye år. Tak for jeres indsats for Sindal Golf Klub i det 
snart forgangne år og rigtig godt nytår. 
 

2 Økonomi – Økonomien ser stadig meget fornuftig ud, og vi kommer ud af 2021 med et godt resultat.  
 
3 Budget 2022 – Budgettet for 2022 blev godkendt af bestyrelsen 

 

4 Kort nyt fra udvalgene - Baneudvalg – Henviser til baneudvalgsreferat af 10/11-21. Inden vinteren 
satte ind nåede vi at få hele banen dybdeluftet takket være stor hjælp af et par frivillige. Også 
vandingsanlægget er tømt for vand og lukket. Udendørs toiletbygninger er frostsikret og aflåst. 
Sommergreens er lukket indtil videre – desværre kommer sneen på ikke frosne greens hvilket kan 
være med til at fremme svampeangreb – håber den forsvinder hurtigt. Måtterne på driving rangen 
nedlægges i skinner. Personale nyt: Vi siger velkommen til Christian Bæk, Sæby som 
greenkeeperelev pr. 01.04.22. Christian er 18 år og golfspiller med hcp. 8. Sponsorudvalg – to 
sponsorer har opsagt kontrakten pr. 31.12.21.  
Husudvalget - Vinteren nærmer sig, og der er lukket for vandet ved rensepladsen. I samme 
forbindelse er pladen til ophæng af vasken og den rustne plade bag vasken udskiftet. Susanne og Sus 
har pyntet flot op i klublokalet, så nu er der mulighed for lidt julestemning når der hygges efter en 
golfrunde. På et tidspunkt bliver der lukket for fadølsanlægget. Når der ikke bliver drukket så mange 
øl, bliver en fustage for gammel inden den bliver tømt. Glædelig jul til alle fra husudvalget. 
Turneringsudvalg- Golfhæftet Trophy turnering afvikles søndag, den 03.07.22. Intet nyt fra øvrige 
udvalg 
 

5 Opfølgning på beslutningsreferat fra sidste møde – referatet gennemgået og nye punkter tilføjet 



 
6 Evt. - Næste møde 31.01.2022  

 
 

 
 

 

 

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 


