
 

Referat fra bestyrelsesmøde den 16.01.2023 

Referat nr. 357 
 
Deltagere: 
Niels Peter Konnerup NPK  
Kristian Kveiborg KK 
Lisbeth Christensen LC 
Torsten G. Christensen TC 
Kent Budolfsen KB  
Else Buchhave EKB  - afbud 
Casper Svendsen CS 
 
Susanne Andersen SA   
 
Suppleanter: 
Tina Skinbjerg TSJ  - afbud 
Tom Samson TS   - afbud 

 
 
 
 

1 Nyt fra formanden – Godt nytår. Håber alle er kommet godt ind i 2023. Vi har haft både sne, regn og 
frost. Det har betydet at banen har været lukke for spil i store dele af december og januar. Vi håber 
på en tør periode så vandet kan sive i jorden og vi igen kan komme ud og nyde vores dejlige 
golfbane.  
Det med at nyde – så fik vi trukket langrendsspor i forbindelse med snefaldet i december. Det var 
der rigtig mange der nød og jeg skønner, at der var mellem 60 og 70 skiløbere ude og nyde banen. 
Tak til greenkeeperne for optrækning af spor. Jeg håber det har givet gode fortællinger om vores 
flotte bane (selv i sne), og måske det har vagt nogens interesse for at blive medlem af Sindal Golf 
Klub. 
Vi har nu modtaget svar på vor skrivelse til Hjørring Kommune vedrørende kommunens frasalg af 
jord til Hjørring Golfklub. Kommunen ønsker ikke at afholde møde med de øvrige golfklubber i 
kommunen. 
 

2 Økonomi. Årsregnskab 2022.  Budget 2023 - Årsregnskab 2022, med et pænt overskud blev 
gennemgået og godkendt. Budgettet for 2023 blev ligeledes godkendt af bestyrelsen. 
Kontingentopkrævninger klargøres til opkrævning inden 20.01.23, betalingsfrist 09.02.23.  

3 Generalforsamling 2023 – opstilling af kandidater og dirigent. Der arbejdes med at finde kandidater 

til bestyrelsen. 

Kort nyt fra udvalgene -  Husudvalg – Det er stadigvæk svært at holde det gamle klubhus i orden, og 
der har igen været indtrængende vand i shoppen. Det er forhåbentlig tættet med hjælp fra 
greenkeeperne og frivillige hjælpere, men det er nødvendigt med en mere permanent løsning, hvad 
det så end må være. Sportsudvalg - alle hold er tilmeldt i Danmarksturneringen og Regionsgolf. 
Turneringskalenderen er sendt til turneringsudvalget, og der afholdes møde den 24.01.  Juniorudvalg 



– der tages kontakt til Christian Møller for aftale om mødedato, sikkert når Adam er i klubben igen. 
CS vil gøre en stor indsats for at finde hjælpere til juniorudvalget.  Begynderudvalg – den nye sæson 
planlægges, og der påtænkes, efter opfordring, et separat begynderhold for damer. 
Rekrutteringsudvalget- der har været afholdt møde med Kim Undahl. Nyt møde i uge 8, hvor der 
udarbejdes en aktivitetskalender. Baneudvalg – referat fra dec. mødet kan læses på hjemmesiden. 
Greenkeeperne er mødt på arbejde igen efter afholdt ferie. Denne uge har udvidelse af teested hul 
10 været på arbejdssedlen. Teestedet udvides bagud, så vi bedre kan holde det korrekte mål til 
greenen. Førstkommende mandag går de frivillige i gang med forefaldne opgaver, blandet andet er 
der en del udgåede rødel rundt om på banen som skal fjernes. Sponsorudvalg – 
kontraktforhandlinger er i gang. Sekretariat – der klargøres til kontingentopkrævning og bagrum 
opdateres. Vi har haft lidt besøg af greenfeespillere fra de omkringliggende klubber, som har måttet 
holde banen lukket. 
 

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

5 Evt. Næste møde, torsdag den 02.02 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 


