
 

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde den 29.09.22 

Referat nr. 354 
 
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 går golfsæsonen snart på hæld. Det har været et dejligt golfår med mange 
velbesøgte turneringer og en bane der har stået grøn og fin gennem hele sommeren. Vi har haft 
besøg af rigtig mange greenfee spillere der alle har rost vores fine og hyggelige klub. Klubmestre er 
fundet og der blev endda sat ny banerekord under mesterskabsspillet.  
 

2 Økonomi – Fornuftig økonomi og likviditet.  Vi er p.t. kr. 65.000 over årsbudget for greenfee, men 

mangler kr. 10.000 på kontingenter. På omkostningssiden er det energiomkostningerne som kommer 

til at overstige budget, og der forsøges at spare hvor det er muligt. Der indkøbes ny fairwayklipper. 

Budgetopfølgning på næste møde 

3 Forslag fra Thomas Rædkjær og Kim Kronborg om ændring af tee betegnelser - Formålet med 
ændringen er at gå væk fra tanken om der findes Herre & Dame tee. Men i stedet lave et tee-sted 
som er inddelt efter niveau. Ønsket kunne selvfølgelig være flere teesteder, men med dette forslag er 
der blot tale om at nuværende teesteder bibeholdes, men med nye markeringer som er tal og IKKE 
farver. Med de huller vi har lavet som forslag vil det ende med vi har et teested der hedder 55 
(nuværende gul), et nyt på 50 og nuværende rød som hedder 46. Bestyrelsen tilslutter sig forslaget 
og det indsendes hurtigst muligt til DGU, således at det kan komme med i de oplysninger fra det 
ratinghold som har besøgt banen. Det skulle således kunne gælde fra sæsonstart 2023.  
 

4 Kort nyt fra udvalgene -  Husudvalg –  Da byggeplanerne er udskudt, er det nødvendigt at holde de 
gamle bygninger nogenlunde vedlige. Dørpladen på fordøren til klubhuset er blevet skiftet og malet. 



Godt med velvillige hjælpere. Taget på den gamle bygning er gået efter og mistænkelige steder er 
repareret. Nogle zinkkanter var blæst af, og det er også repareret. Som Niels Hausgård sang i en vise: 
”så går det nok en 3-måneder igen”.  

 
 
Sportsudvalget – Vores førstehold blev i 4. division selvom det holdt hårdt og blev en drabelig dyst i 
Sindal Golf Klub – hvor det blev afgjort af sidste 4-some på hul 17. 
Vores 2. hold kom med i oprykningsspillet om en plads i 5. division – desværre glippede oprykningen 
– men vi kommer igen næste år. 
Turneringsudvalget – Nu lakker sæsonen mod enden og der er kun 2 turneringer tilbage – EC Møblers 
turnering den 8. oktober og Carlsbergs Afslutningsturnering 29. oktober. 
 Baneudvalg – referat fra både august måned og sidste møde 27.09 kan læses på hjemmesiden. Der 
er lukket for pumpen til banevanding, dette indebærer også, at toiletter på banen ikke længere kan 
anvendes.  Sponsorudvalg – sponsormatch afholdt med 64 deltagere – Martin Kok sponsor for maden 
– rigtig god dag – omtale står på hjemmesiden. 

Begynderudvalg – Sæson 2022 lakker mod enden. Der har været løbende indtag med 
prøvemedlemmer, men især efter sommerferien har mange valgt at starte op med golf. I løbet af året 
har 29 prøvemedlemmer erhvervet golfkørerkortet. 27 heraf 9 juniorer har valgt at melde sig ind i 
Sindal Golf Klub. 3 personer har allerede nu givet tilsagn om at de ønsker at være prøvemedlem ved 
sæsonstart. 9. september blev der i samarbejde med coach Adam holdt afslutning for alle årets 
nybegyndere og hjælpere på Calundan par tre banen med efterfølgende hygge i klubhuset. 
Rekrutteringsudvalg – 
29. august havde klubben besøg af en privat løbeklub fra Sindal 16 personer deltog 
5. september var der besøg fra Sindal Privatskole. 22 elever fra skolens 8.-9. klasse deltog 
30. september får klubben besøg af Old Boys klub fra Bindslev - 6 personer har givet tilsagn. 
13. oktober har Frederikshavn Rådhuscenter meldt sin ankomst. 
Juniorudvalg – Træningssæsonen er gået på hæld for i år. Det har været en god sæson med mange 
unge og juniorer, som aktivt har deltaget i træningen. Det har været en fornøjelse at se.  
Der blev afholdt en uformel afslutning for juniorerne til den sidste træning inden Adam drog mod 
Spanien. Efter afslutningen har der efterfølgende været et par onsdage, hvor et par frivillige har haft 
især de yngste med på par-3 banen. Dette kan forhåbentligt fortsætte så længe der er interesse og 
vejret tillader det. Der tages kontakt til DGU’s juniorkonsulent for at indhente idéer til juniortræning. 
Sekretariatet – en travl sommer med mange gæster. Vi går nu imod en mere stille periode, hvor 
sekretariatet afspadserer og om muligt arbejder hjemmefra. Telefon og mail besvares, men ring 
forinden hvis der ønskes aftale på kontoret med Susanne. 
 

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

6 Evt. –  der tages kontakt til Norlys for stander til opladning af elbiler, ingen omkostning for klubben. 
 

Næste møde torsdag, den 27.10  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 


