
 

Referat fra bestyrelsesmøde den 02.02.2023 

Referat nr. 358 
 
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 – Jeg har i den sidste tid været lidt i medierne – det er rigtig svært og komme 
igennem til kommunen, og jeg har derfor følt at det er vigtigt at vi som en forening i kommune gør 
opmærksom på, når vi ikke stilles lige med andre foreninger. Det mener jeg er tilfældet med den 
overdragelse af jord der sker til Hjørring golfklub. Det er konkurrenceforvridende og stiller Sindal 
Golf Klub (og de tre andre klubber) dårligere økonomisk overfor Hjørring golfklub. Det er ikke ment 
som en anklage mod Hjørring golfklub da de jo blot har fået en god aftale med kommunen – men 
det er ulige vilkår der gives af kommunen. Og det kan ikke være meningen i en kommune. Bort set 
fra dette er det jo snart forår og vi håber på en dejlig sæson i klubben. Vi holder generalforsamling 
den 28. februar i klubhuset og håber rigtig mange deltager.  
 

2 Økonomi - Årsregnskabet 2022 er revideret og underskrevet at såvel bestyrelsen som revisorer. 
Kontingentet for 1. halvår 2023 er faktureret. 

3 Generalforsamling 2023 – dirigent og kandidater er på plads. Indkaldelse til generalforsamling 

udsendes inden længe, ligesom regnskab og formandens beretning offentliggøres på hjemmesiden. 

4 Kort nyt fra udvalgene - Husudvalg – intet nyt Sportsudvalg - Turneringskalenderen er godkendt, og 
vil snarest blive opsat i golfbox – men vi skal lige have banen opdateret til nye teesteder. 

Juniorudvalg – intet nyt Begynderudvalg – træningstider og plan for begynderhold planlægges. 
Rekrutteringsudvalget- intet nyt.  Baneudvalg – greenkeeperne et tilbage fra ferie, dog skal de alle 
have afviklet et par ugers afspadsering inden sæsonstart, men de arbejder på banen nu mens vejret 
er godt. Der er udvidelse af teested hul 10 på gang. Ligeledes ryddes en del af beplantningen bag 
teested hul 11 ned mod søen, samt området mellem green hul 3 og fairway hul 15. De frivillige i 
gang med at opstamme og fjerne nogle af de store fyrretræer i venstre side af hul 5. Der arbejdes 



mandage indtil sæsonstarten med diverse ”forskønnelsesprojekter”. Hvis vejret holder er det planen 
at enkelte af de dårligste teesteder skal omlægges, nivelleres, fræses og nyt rullegræs lægges på. 
Sponsorudvalg – Hovedparten af sponsorerne er på plads – en enkelt ny kommet til, Hotel Phønix, 
Hjørring. Sponsorer til klubturneringer er også på plads. Sekretariatet – intet nyt 
 

5 Opfølgning på beslutningsreferat fra sidste møde – referat gennemgået og nye opgaver tilføjet 
 
6 Evt. Næste møde er Generalforsamling tirsdag, den 28. februar 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 


