
 

Referat fra bestyrelsesmøde den 24.11.22 

Referat nr. 356 
 
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 den første sne og frost. Husk vores vinterregler – det er vigtigt for at 
beskytte banen og det store arbejde vores greenkeepere ligger i at holde banen i tip top form. Vinter 
reglerne ligger på vores hjemmeside og i klubhuset.  
Det tegner til endnu et år med et godt resultat for Sindal Golf Klub. Vi har haft mange greenfee 
spillere der alle har nyder vores bane og de fleste kommer igen og igen. Det er rigtig dejligt.  
Vi har i samarbejde med Hirtshals, Løkken, Vennebjerg golfklubber sendt et brev til 
Økonomiudvalget i Hjørring kommune ang. ”salg” af 103 ha jord til Hjørring Golfklub. Vi har 
desværre ikke hørt fra økonomiudvalget endnu (det er ca. 3 uger siden de modtog brevet). Brevet til 
økonomiudvalget kommer på hjemmesiden under referater, så i alle kan læse det, og måske gå til 
nogen af jeres kontakter i kommunalbestyrelsen, for at fortælle om den meget ulige konkurrence et 
”salg” vil medføre for de fire andre klubber i Hjørring kommune og ikke mindst hvordan man i 
byrådet prioriterer vores alle sammens værdier. 
 

2 Økonomi – Stille periode mht. indtægter, men økonomien er tilfredsstillende.  Forslag til budget 

2024 forelagt for Bestyrelsen. Vedtages senere.  

3 Generalforsamling 2023 – der arbejdes med af finde kandidater til bestyrelsen 

4 Kort nyt fra udvalgene -  Husudvalg – Mens denne orientering skrives, falder den første sne over 
golfbanen. Vi kan derfor se ind i vinterperioden og konstatere, at golfsæsonen er slut. På terrassen 
er solparasollerne taget ind og grillene er renset og er gået i vinterhi. 
Selv om energipriserne er faldet lidt, er det stadig nødvendigt at spare. Derfor vil baderummene og 
toilettet ved shoppen blive aflåst, så kun toiletterne i klubhuset kan benyttes. Der skal stadig være 
en lille smule varme på for at toiletterne ikke skal fryse, men vi undgår at dørene står åbne og lyset 
brænder. Der bliver lukket for vandet ved rensepladsen. Sportsudvalg -  Puljeinddeling til 



Danmarksturneringen er modtaget, men endnu ikke spilledatoer. Juniorudvalg - CS har været i 
kontakt med Christian Møller fra DGU, som er konsulent indenfor juniorafdelinger. Han vil meget 
gerne være os behjælpelig med at gøre tingene og indsatsen bedre for 2023-sæsonen. Han foreslår 
et møde hos os, hvorfor han spørger om flere har lyst til at deltage. Der tages kontakt til de frivillige 
som hjælper med juniorerne. Begynderudvalg – det blev besluttet at der indkøbes flere begyndersæt 
i 2023. Program for kvindegolf fravælger vi, i stedet arbejdes videre med de ideer som 
Rekrutteringsudvalget har fremlagt og andre Åbent Hus arrangementer. Baneudvalg - Banen har 
været lukket for spil 2 dage pga. 15 cm sne efterfulgt af tø og regn –  åbner igen fredag 25.11. 
Vinterklargøringen er i fuld gang – flag er sat i vintergreen, bunkerriver hentet ind, det samme 
gælder for alle springvand. Torsdag den 01.12. lukkes for alt vand på banen, dog bliver range bolde 
samlet ind og vasket inden de sættes i depot til næste sæson. Gule bolde bliver lagt ud på rangen. 
Alle greens er prikket, står åbne til næste uge hvor de vil bliver tromlet. Maskinparken er vasket og 
klargjort til eftersyn og service. Personalet har sidste arbejdsdag fredag d. 16.12. hvor de alle går på 
vinterferie/afspadsering. Der afholdes baneudvalgsmøde onsdag den 14.12. hvor vinterens opgaver 
planlægges. Nye teestedsmarkeringer og skilte er bestilt. Peter Harding har lovet at stå for 
opdateringen af skiltene, som skal trykkes hos vores leverandør FR Reklame. Sponsorudvalg - 
Carlsberg har tegnet sponsorat for de nye teesteds markeringer. Rekrutteringsudvalg – arbejdes 
med nye idéer til 2023, og har kontakt til DGU for yderligere input. 

 

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

6 Evt.  

 

Næste møde torsdag, den 08.12 kl. 18.30 (juleafslutning). Ordinært næste møde 12.01.23 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 


