
 

Referat fra bestyrelsesmøde den 24.03.2022 

Referat nr. 350 
 
Deltagere: 
Niels Peter Konnerup NPK  
Kristian Kveiborg KK 
Lisbeth Christensen LC 
Torsten G. Christensen TC 
Kent Budolfsen KB  
Else Buchhave EKB  
Casper Svendsen CS 
 
Susanne Andersen SA   
 
Suppleanter: 
Tina Skinbjerg TSJ  
Tom Samson TS   

 
 
 

1. Nyt fra formanden – Tak til alle for en god generalforsamling. Det er dejligt at der er så mange aktive 
medlemmer i klubben der bakker op om Sindal Golf Klub. Banen er ved at vågne og greenkeeperne 
holder på med at få banen til at stå helt skarp til åbningsmatch.  
Gennem DGU er der opnået aftale med Norlys omkring ladestandere til elbiler. De interesserede 
klubber tager selv kontakt til Norlys. 
Der er søgt tilladelse hos Hjørring Kommune vedrørende oprensning af søen på hul 10. Kommunen 
har udleveret skitse over arbejdets udførelse. Arbejdet kan ikke påbegyndes før indsigelsesfristen på 
4 uger er udløbet. 
 

2. Orientering fra repræsentantskabsmøde i DGU – KK deltog i repræsentantskabsmødet 18-19/3 i 
Odense, og orienterede om emner fra temamødet 18.3, bl.a om de udfordringer golfklubberne kan 
få ved klimaforandringer både mht. dræning og vanding. Der blev på repræsentantskabsmødet 
vedtaget en prisstigning på kontingentet til DGU på kr. 3 til kr. 167 pr. aktiv seniormedlem. 
 

3. Økonomi – Der er udsendt kontingentopkrævninger, som forfaldt primo februar. Beløbet er knap kr. 

30.000 bedre end budgetteret. Restancer kr. 25.000, der er udsendt påmindelser, og rykkerskrivelser 

med gebyr udsendes i uge 13. Vi mangler kr. 18.000 i greenfeeindtægter i forhold til budget. Dette 

med baggrund i, at det ikke har ikke været muligt at spille til sommergreens. Pæn likviditet i banken. 

4. Golfens dag. Planlægning/afvikling – Golfens dag afvikles 24.04 fra kl. 10-14, hvor der er mulighed 
for at komme og besøge klubben og prøve at slå til bolden. Som noget nyt i år tilbyder klubben to 
slags prøvemedlemskaber – Weekendkursus + 1 mdn (kom hurtigt på banen) eller 3 mdn. 
prøvemedlemskab. Der kan læses mere på www.sindalgolfklub.dk  

 
 

 

http://www.sindalgolfklub.dk/


5. Kort nyt fra udvalgene – Turneringsudvalg og sportsudvalg-  intet nyt.  Husudvalg – Så er det lige før vi er klar 

til ny golfsæson. Efter en længere periode med tørvejr er det lykkedes at få taget på golfshoppen 
tættet, så Lene og Poul Eriks store udvalg af nyt golfdress og golfudstyr ikke bliver skadet af 
nedsivende vand. På arbejdsdagen den 26. marts vil den sidste hane i fadøls anlægget blive åbnet og 
grillene bliver sat frem. De sidste hække vil blive klippet og terrassen gjort klar, så vi er klar til 
åbningsturneringen den 2. april. Har du husket at melde dig til turneringen? Baneudvalg – referat fra 
baneudvalgsmøde 21.03 kan læses på hjemmesiden. Baneudvalget består af samme medlemmer som sidste 
år.  Arbejdsdag på banen 26.03. Fortæring til hjælperne sponseres af Nordjyske Bank, tak for det. 
Sponsorudvalg - Budgettet efterlevet til den gode side – nye sponsorer er kommet til, og der er sponsorskilte 
på samtlige huller. Superland, Sindal har overtaget Brugsens leverancer til klubben, og de har samtidigt tegnet 
et skilt, samt overtaget sponsoratet for en klubturnering. Begynderudvalg - sæsonen starter med 
weekendkursus (Start på Golf) 8. – 10. april.   Herefter Åbent Hus Golfens Dag 24.04.  Juniorudvalg – CS 
deltager i forårsmødet den 27.03 i Himmerland Golfklub - vedørende Distrikt 1 (juniorsamarbejdet) 

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

 
5. Evt. – Næste møde 28. april kl. 19.00  

 
 

 

 

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

   
 

 
 
Casper Svendsen Else Buchhave Torsten G. Christensen 
Juniorudvalg  Begynderudvalg Baneudvalgsformand 
    Sponsorudvalg  

  
 
 
 

Kent Budolfsen 
Turneringsudvalg,  
Sportsudvalg 


