
 

Referat fra bestyrelsesmøde den 28.04.22 

Referat nr. 351 
 
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 – Så kom vi ”endelig” i gang med standerhejsning og spil til sommergreens. Det 
var dejligt. Banen står fint selv om der ikke er den store vækst i græsset. Vi har afholdt golfens dag 
hvor der kom rigtig mange, ca. 14 interesserede. Vi håber, at en stor del finder golfen og klubben 
interessant og melder sig ind. Vi har fået tilladelse til at oprense søen ved hul 10. Dette arbejde 
igangsættes hurtigst muligt, så søen kan tage sig godt ud. 
 

2. Økonomi – Budgetopfølgning for 1. kvartal 2022 ser fint ud, selv om vi pr. 31.03 er bagud på 
greenfeegæster, men det ser ud til, at vi næsten kan indhente dette ved udgangen af april måned. 
 

3. Kort nyt fra udvalgene – Sportsudvalg Vores hold i regionsgolf og danmarksturneringen skal spille 
kampe i maj måned. Turneringsudvalg Vi har endelig fået afholdt vores åbningsturnering, og selvom 
den lå på en helligdag var der stor tilslutning – det var en dejlig dag selvom vejret ikke var det 
allerbedste – men folk var glade over at komme i gang igen. Næste turnering er den 21. maj, hvor 
Superland turneringen afholdes. Husudvalg – intet nyt. Baneudvalg – referat fra sidste møde kan 
læses på hjemmesiden.  Sponsorudvalg – vi har desværre mistet en sponsor som ikke længere driver 
virksomhed, der er således 2 skilte som er ledige.  Begynderudvalg – Der har været afholdt 
weekendkursus samt Golfens Dag. 13 prøvemedlemmer er nu i gang med at erhverve golfkørekort, 
hvoraf 6 har bestået regelundervisning m.m. og er klar til stor bane. Der er løbende indtag af nye 
golfspillere, så tag blot en ven i hånden og kom ud i klubben. Der er brug for frivillige til et 
rekuteringsudvalg.  Juniorudvalg - Casper har deltaget i et juniormøde i Himmerland. Der er forskellige 
muligheder for deltagelse i junior/ungdomsturneringer, bl.a. Makkercup og Holdturnering. Oversigt over 
mulighederne opsættes på opslagstavlen og uddeles. Sekretariatet – det er nu muligt at købe fadøl enten med 
betalingskort via flexboks på greenfeetouchen eller med kontanter eller mobilpay. Umiddelbart ser det ud til 
at virke. 

 



 
 

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

5. Evt. – Næste møde, mandag, den 30. maj 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 


