
 

Referat fra bestyrelsesmøde den 08.08.22 

Referat nr. 353 
 
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     

 
 
 
 

1 Nyt fra formanden – Jeg håber i alle har nydt det dejlige sommervejr og kommet rigtig meget på 
golfbanen. Vi har igen i år haft rigtig mange glade greenfee spillere. De tilbagemeldinger vi får fra 
dem, er meget positive og går både på banens kvalitet og den dejlige atmosfære der er i klubben. 
Det skal vi være stolte af alle sammen – både medlemmer og ikke mindst ansatte. Tak for det. 
 

2 Økonomi – Vi har haft pænt besøg af greenfeegæster i løbet af 2022, selv om foråret ikke indbød til 
den bedste start. Pr. 31.07 har vi haft besøg af knap 2200 gæster som har bidraget med knap kr. 
500.000, kr. 67.000 bedre end budgetteret. Årsbudget er 3500 gæster.  Vi arbejder desværre stadig 
med lidt restancer vedrørende kontingent for 2. halvår. Stor opfordring til alle om tilmelding til 
Betalingsservice, således at beløbene kan overføres til vort økonomisystem på én gang.  

3 Halvårshjul -hvad kommer der af ting vi skal arbejde med – Generalforsamling, hvem er på valg, og 
finde nye til bestyrelsen 

 
4 Kort nyt fra udvalgene -herunder nyt fra rekrutteringsudvalg.  Husudvalg – yderdør til klubhus 

repareres af Henrik Berg. Der ses på reparation af toiletter på banen.  Sportsudvalget –Regionsgolf er 
færdigspillet, vi blev sidst i alle puljerne. I Danmarksserien mangler der 2 kampe. 
Turneringsudvalget – næste turnering 20.08. Klubmesterskab 27. – 28. august.  Baneudvalg – referat 
fra sidste møde kan læses på hjemmesiden. Den ene fairwayklipper er ”stået” af, og der skal findes 
en løsning.  Sponsorudvalg – der udsendes invitationer til sponsordag, til 11.09. Begynderudvalg – 
søndag, den 21.08 er der spil med dag Rekrutteringsudvalg – der arbejdes med at nye tiltag. 
Løbeklub fra Sindal kommer på besøg. Juniorudvalg – en stille periode i juli, men nu starter 
træningen igen.  
 

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



 
6 Evt. – Næste møde torsdag, den 15.09.22 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 


