
 

Referat fra bestyrelsesmøde den 30.05.22 

Referat nr. 352 
 
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  - afbud 
Tom Samson TS   - afbud  

 
 
 
 

1 Nyt fra formanden – Bestyrelsens initiativ til et rekrutteringsudvalg har båret frugt. Der blev afholdt 
møde 30.05 hvor udvalgets arbejde blev aftalt. Hvis der skulle være flere der har lyst og energi til at 
deltage i dette arbejde er i meget velkommen. 
Søen på hul 10 er oprenset, og det ser altså rigtig flot ud. Der vil blive etableret et ”kæmpe” 
springvand i den nordlige ende af søen (4-6 meter højt) Arne Dahl har igen været i ”stødet” og 
fundet en løsning der kan køre på solceller. 
Det blev besluttet, at byggeplanerne udskydes indtil priser og renteforhold er acceptabel. 
Genoptages på møde primo 2023. 
 

2 Økonomi – Der er udsendt kontingentopkrævninger for 2. halvår med forfald 09.06. Kontingent for 
seniormedlemmer opfylder budget, tilbagegang af junior, ung senior og long distance medlemmer.  
Fornuftig likviditet. 

 
3 Vagter i weekenden. Hvordan kan vi få dækket disse - Bestyrelsen vil fortsat tage weekendvagter, 

men det er aftalt med shoppen, at personalet her også vil være behjælpelig i weekender såfremt der 
er greenfeegæster som har behov for vejledning. Der oprettes greenfee i varekataloget i flexboks, 
såfremt der kommer udenlandske gæster som ikke kan booke i Golfbox. 
 

4 Kort nyt fra udvalgene – Husudvalg – yderdør til klubhus repareres.  Sportsudvalget – Så er der 
kommet gang i både regionsgolf som Danmarksturneringen, og alle vore hold har været i kamp. I 
regionsgolf er der spillet 4 kampe og det er gået som følger: 
A-holdet har tabt 3 – vundet 1.  C-holdet har tabt 3. VA-holdet hat tabt 3 og vundet 1. SVA-holdet har 
tabt 2 og vundet 2. 
I Danmarksturneringen er der spillet 2 kampe og udfaldet var ikke på vores side for 1. og 3. holdet. 1. 
holdet tabte begge kampe. 2. holdet har vundet begge deres kampe. 3.holdet har tabt deres 2 



kampe. Turneringsudvalget - Vi afholdte Superland turneringen den 21. maj, og endnu engang var 
der flot tilslutning til vores turnering. Det er dejligt at se så mange af klubbens medlemmer møde op 
også selv om vejret ikke lige var solskin fra morgenstunden. Næste turnering er den 11. juni hvor der 
er Pink Cup. Baneudvalg – næste møde onsdag den 01.06, hvor referat efterfølgende kan læses på 
hjemmesiden.  Sponsorudvalg - Opkrævninger til alle sponsorer er sendt ud. Det er lykkedes at tegne 
ny sponsor (Autoteknik, Tårs) som erstatning for mistet sponsor. Begynderudvalg – 10 nye 
prøvemedlemmer har nu gennemgået undervisningen og klar til stor bane – møde i dag med det nye 
Rekrutteringsudvalg hvor nye ideer blev drøftet. Udvalget er nu trukket i arbejdstøjet for at kunne 
afholde nye ”Åbent Hus” arrangementer, og mødes igen 13.06. Udviklingskonsulent fra DGU vil gerne 
komme på besøg, og vi håber, det kan passe med den 13.06. Der er selvfølgelig stadig åbent for 
løbende indtag af nye prøvemedlemmer.  Juniorudvalg -  Vi har haft udfordringer med tilslutningen til 
Holdturneringen for juniorer i de første tre kampe i året. Dette har betydet, at vi ikke har kunnet stille 
hold. I samarbejde med Adam er det desværre besluttet at trække os fra denne turnering og i stedet 
fokusere på weekendturneringerne som D- tour og Makkercup.  
Næste spillerunde for D-tour er er 11. juni i Ørnehøj med sidste tilmelding 3. juni.  
Næste spillerunde for Makkercup er 12. juni i Lemvig ligeledes sidste frist 3. juni. 
Forhåbentlig kan vi få så mange unge mennesker som muligt, ud at spille disse turneringer. 
 

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

6 Evt. – Næste møde 8. august kl. 19.00. Juni/juli mødet afholdes ved behov over zoom.  
 

 

 
 

 

 

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 


