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Referat fra den ordinære generalforsamling den 28.02.2022 

Som formand bød Niels Peter Konnerup velkommen til de ca. 55 medlemmer, der var mødt op til 
generalforsamlingen 

Han indledte med en kort mindetale for Arne Haugaard og Hans Chr. Petersen 

Herefter gik man over til dagsordenen. 

1. Valg af dirigent 
Bestyrelsen havde foreslået Erling Johansen, der blev valgt med akklamation.  
Han takkede for valget, og lovede at gøre sit bedste. Han kunne herefter konstatere, at 
generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Herefter fik formanden ordet for at aflægge bestyrelsens 
beretning. 

2. Bestyrelsens beretning for klubbens virksomhed i 2021 

v/Formand Niels Peter Konnerup 
Golf året 2021 har givet os endnu et år med gode oplevelser på golfbanen. Vi er blevet fri for de 

begrænsninger corona pandemien har krævet af os de sidste to år. Vi er som golfklub kommet godt 

igennem de to år, hvor der ellers har været mange der har måtte se deres livsværk og livsgrundlag presset 

af restriktioner.  

Golf sporten har faktisk haft fremgang under pandemien. Det skyldes jo selvfølgelig, at vores sport jo er 

udendørs og der kan holdes afstand. Vi har haft en lille fremgang i medlemstallet, som ikke helt står mål 

med den fremgang der har været i alle golfklubber. Det er noget vi har tænkt på grunden til. Vi har vurderet 

at det kan skyldes at vi som lille klub med et mindre opland ikke har den samme tiltrækning af medlemmer 

fra ”store byer” hvor der har været den største fremgang i medlemmerne. 

Det nye handicap system er blevet indført og har betydet at det er endnu vigtigt at indberette alle scores. 

På den måde vil det handicap der spilles til være mere retvisende og ikke betyde at vi kæmper med et 

handicap der ikke er retvisende for vores spil.  

Vi har jo over de sidste to tre år arbejdet med en ombygning/tilbygning af vores klubhus. Preben Kjeldsen 

har udarbejdet tegninger, udbudsmateriale og byggeansøgning. Der skal herfra lyde en stor tak til Preben 

for den store indsats. Vi har desværre ikke kunne sætte byggeriet i gang. Delvist pga. corona og pga. den 

ophedede byggesektor i særdeleshed. Vi har på bagrund af dette valgt at udskyde planerne. Vi vil bruge de 

kommende år til at samle kapital til et evt. byggeri så vi bliver mere uafhængige af finansiering udefra.  

Nu vi snakker om penge. Så har 2021 været et godt år for Sindal Golf Klub. Vi har en sund økonomi og øger 

vores indtægter fra sponsorer og ikke mindst green-fee spillere. Vi har desuden haft mindre udgifter til 

personale end forventet. Dette har medført at vi har kunne investere i nye maskiner og vedligehold. Vi 

modtager vores nye greenklipper omkring den 1. april.  



 

Banen har igen været i topform. Det kan vi takke det meget dygtige og arbejdssomme greenkeeper 

mandskab og ikke mindst de rigtig mange timer der bliver givet til klubben af vores frivillige. 1000 tak for 

den store indsats. 

Vi fortsætter med vores gode samarbejde med Protræner Adam Stevenson. De tilbage meldinger vi har fået 

fra Jer har kun været positive. Adam har haft rigtig mange til træning og han er jo en dygtig og ikke mindst 

rar træner der opmuntrer til fortsat dygtiggørelse. Og hvis ikke det hjælper har vi jo en sidste chance hos 

Poul Erik i Shoppen. Og tak for det. 

Vi har jo en del ”proffer” der deltager i danmarksturnering, regionsgolf og vores egne turneringer. Her skal 

også lyde en tak for at repræsentere Sindal Golf Klub på bedste måde.  

Til slut vil jeg gerne takke bestyrelsen og medlemmerne af udvalgene der alle gør en stor indsats for at 

Sindal Golf Klub er en rummelig, attraktiv og hyggelig golfklub for alle medlemmer. 1000 Tak 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 

Kasserer Lisbeth Christensen gennemgik regnskabet for 2021, og knyttede kommentarer til de 
væsentlige poster. Et flot overskud på kr. kr. 835.564, efter afskrivninger på kr. 405.592.  Den 
langfristede gæld blev nedbragt med kr. 1.011.494, idet banklånet er indfriet, og indestående i 
bank er således formindsket med kr. 120.000. Regnskabet blev godkendt med klapsalver. 

4. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent og indskud for 2022 

Kassereren gennemgik ligeledes budgettet for 2022/2023, og en kontingentstigning på kr. 50/100 
for henholdsvis junior-ungsenior/seniorer for kontingentåret 2023. Der var et par bemærkninger 
om nødvendigheden af en kontingentstigning, men bestyrelsen mener det er godt at kunne spare 
op, så det er lettere at imødekomme ønsker til faciliteterne. Dirigenten konstaterede, at budget og 
kontingentstigningen blev godkendt. 

5. Forslag fra bestyrelsen: Ingen  

6. Forslag fra medlemmerne: Poul Erik Gudiksen  

• At man ved generalforsamlingen ikke behøver at udpensle regnskabet i små decimaler og 

punkter. Alle kan læse regnskabet inden, så man behøver ikke bruge så lang tid på det på 

generalforsamlingen, oplever at folk er ved at falde i søvn under gennemgang af 

regnskabet.  

• At man sælger div. motorsave, så vi kan beholde det der, efter sigende skulle være en 

parklignende bane 

Efter lidt dialog blev forslagene trukket tilbage. 

 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
På valg var 
 Niels Peter Konnerup, modtaget genvalg 
 Kent Budolfsen, modtager genvalg  
 Hanne Bæk Nielsen, modtager ikke valg – Bestyrelsen foreslår Casper Svendsen  
  
Bestyrelsen indstillede til genvalg af Niels Peter Konnerup, Kent Budolfsen, og nyvalg af Casper 
Svendsen. Da der ikke var andre forslag, blev alle valgt med akklamation. 



8. Valg af suppleanter til bestyrelsen 
Bestyrelsen foreslog valg af Tina Skinbjerg Jensen og Tom Samson 
Da der ikke fremkom andre forslag, blev begge valgt med klapsalver. Da der ikke var afstemning, 
indstillede bestyrelsen Tina Skinbjerg Jensen som 1. suppleant og Tom Samson som 2. suppleant. 

9. Valg af revisor og revisorsuppleant 

På valg Ulla Magersholt, modtager valg. Bestyrelsen indstiller til genvalg. Revisorsuppleant. 
Bestyrelsen indstillede Erling Johansen. Begge blev valgt uden modkandidater.  

10. Eventuelt  

Der var blandt de fremmødte medlemmer på Generalforsamlingen forslag om bedre vintergreens,  
flere forslag  fra medlemmer om mere ensarter sand i bunkers og en fremtidsplan for banen. 
Baneudvalgsformanden kunne oplyse, at der internt i baneudvalget er en plan for banen, som 
udvalget arbejder hen imod. Der blev ytret ønske om at planen skulle være åben. Formanden 
sluttede diskussionen idet han mente, at baneudvalget har hørt medlemmerne og arbejder 
henimod deres ønsker, så godt som det kan lade sig gøre.  

Et medlem efterlyste samarbejdet om frit spil i Løkken/Sindal, men da Løkken har oprettet 
flexmedlemskab, som strider imod den aftale som blev indgået i sin tid, er der i 2022 alene frit spil 
mellem klubberne Sindal og Hirtshals. 

Erling Johansen fik en stor tak for veludført arbejde som dirigent og Generalforsamlingen sluttede 
kl. 21.30 med de sædvanlige hurraråb for Sindal Golf Klub og det traditionelle SGK. 
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