
 

Referat fra bestyrelsesmøde den 27.10.22 

Referat nr. 355 
 
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 – Vi har nu endnu et udvalg i Sindal Golf Klub, nemlig et Rekrutterings udvalg. De 
har allerede haft flere grupper på besøg og arbejder på nye tiltag til næste år. Der er stadig plads til 
medlemmer.  
Jeg var måske lidt hurtig med at sige at sæsonen var ved at være slut. Vi har jo været heldig med 
vejret og temperaturen gør, at der stadig er vækst i græsset og vi stadig kan nyde den flotte bane. 
Formanden deltog i regionalmødet i Ørnehøj, og gennemgik de vigtigste punkter herfra.  
 

2 Økonomi – Meget positiv budgetopfølgning. Pr. 20.10 har vi greenfeeindtægter på næsten kr. 90.000 

over årsbudget. Lidt vigende kontingentindtægter, pga. faldende antal ungdomsspillere, men 

derimod går det rigtig godt med salg fra vore automater, især fadøl. Sponsorindtægterne opfylder 

budgettet til den gode side, og vi har netop modtaget bonus vedr. OK kort på kr. 4.500, tak til de 

medlemmer som har tilknyttet deres kort til klubben, og en opfordring til andre.  På 

omkostningssiden kan vi selvfølgelig mærke de høje energipriser på både diesel og el, og som også 

overstiger vore forventninger i budgettet, men alt i alt vil der også i år være sorte tal på bundlinjen. 

3 Brev fra Hirtshals, Løkken, Vennebjerg og Sindal Golf Klub, til Hjørring kommune (Økonomiudvalg) 

ang. overdragelse af jord og bygninger til Hjørring Golfklub. -  Det blev vedtaget at brevet, hvori det 

fremgår, at de øvrige golfklubber i kommunen føler en stor forskelsbehandling, skal sendes til 

kommune.  

4 Generalforsamling 2023. Opstilling af kandidater – Der skal findes ny kandidat til bestyrelsen  



5 Weekend vagter 2023 – hvordan kan vi organisere det? – der forsøges at rette henvendelse til 

medlemmer med henblik på at der er flere på holdet til at servicere/hjælpe greenfeegæster i 

weekend/helligdage. Det skal helst være en overkommelig opgave for alle. 

6 Kort nyt fra udvalgene -  Husudvalg – nordsiden af bygningerne er renset for alger Sportsudvalget – 

Der er tilmeldt 4. divisionshold samt to kval-hold – vi har lavet et fusionshold med Hirtshals i 

kvinderækken – i år er hjemmebanen Hirtshals og de afholder udgiften til DGU – næste år er det 

Sindal der er hjemmebane og afholder udgiften. Det er aftalt at holdet eksisterer indtil den opsiges – 

så skal vi nemlig ikke ansøge hvert år. Turneringsudvalget –  sidste turnering er lørdag  29.10, hvor 

årets afslutningsturnering afholdes. Baneudvalg –  Greenkeepere og baneudvalg har holdt afslutning 

på Hirtshals Golfklubs bane den 19.10.22. Efter endt spil kørte vi til SGK’s klubhus hvor dagen blev 

afsluttet med stegt flæsk og persillesovs leveret af Cafe Fisk (Tom).  Vores nye fairwayklipper bliver 

leveret i marts måned 2023. Nye teestedsmarkeringer under udarbejdelse Sponsorudvalg –  intet nyt 

Begynderudvalg –  intet nyt  Rekrutteringsudvalg –  der har været afholdt møde, og der er udsendt 

mail til medlemmerne, idet der er behov for flere i udvalget. NPK er bestyrelsesrepræsentant i 

udvalget. Juniorudvalg –  intet nyt. Sekretariatet –  Vi har stadig haft lidt gæster, da nabobanerne har 

været lukket på grund af vand. Der skal pr. 31.10 ændres pris til spillere fra Hirtshals ifølge vores 

aftale, idet fritspil ikke er gældende i vinterhalvåret. Aftalen med Golfhæftet og samarbejde med 

Tannishus er fornyet for 2023. 

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

8 Evt.  

 

Næste møde torsdag, den 24.11 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 


