
 

SINDAL GOLF KLUB 

 

Referat fra den ordinære generalforsamling den 28.02.2023 

 

Som formand bød Niels Peter Konnerup velkommen til de 73 medlemmer, der var mødt op til 
generalforsamlingen 

Han indledte med en kort mindetale for Edmond Simonsen, Poul Thaysen, Henning Ejsing, Kurt 
Vinther Sørensen, Willy Nielsen, Ove Bering og Hans Holmen og bad forsamlingen rejse sig op og 
mindes de døde. 

Herefter gik man over til dagsordenen. 

1. Valg af dirigent 
Bestyrelsen havde foreslået Villy Nielsen, der blev valgt med akklamation.  
Han takkede for valget, og lovede at gøre sit bedste. Han kunne herefter konstatere, at 
generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Herefter fik formanden ordet for at aflægge bestyrelsens 
beretning. 

2. Bestyrelsens beretning for klubbens virksomhed i 2022  v/Formand Niels Peter Konnerup.  

Vi er nu ude af corona restriktioner, men en ny virkelighed med krig øgede omkostninger og 

inflation. Til trods for dette kom SGK ud af 2022 med et flot resultat. Dette kan vi takke alle de 

frivillige og ikke mindst medarbejderne for. Byggeriet i klubben er sat på standby grundet øgede 

omkostninger, men der er stadig gang i tankerne, og vi har set muligheden i et modulbyggeri, hvor 

vi kan gå frem lidt efter lidt, sådan at vi først får lavet en erstatning for den gamle pavillon. 

Banen er klubbens største aktiv, og vi blev af Golfhäftets brugere kåret til BEDSTE VÆRDI FOR 

PENGENE og var nomineret i tre andre kategorier. Dette kan kun lade sig gøre med en 

medarbejderstab der hver dag gør det bedste for banen og de golfspillere der kommer på banen 

og i klubhuset. Vi har valgt at lave om på teesteder efter forslag fra medlemmerne. Det håber vi 

bliver et godt tilbud til os der ikke slår så langt mere. Søen på hul 10 er blevet renset op, og der er 

planeret og plantet i arealet omkring søen. Ligeledes er der kommet et springvand, som i løbet af 

året bliver større. Tak til Mandagssvingerne for bidrag til dette på kr. 6.500. 

Som træner er Adam et stort plus for klubben. Sammen med begynderudvalget tager de godt 

imod nye medlemmer og tilbyder os øvrige medlemmer mange træningstider i løbet af ugen. Vi 

har nu oprettet et rekrutteringsudvalg. De har gennem 2022 haft forskellige firmaer og private 

klubber på banen for at vise vores dejlige sport og måske ”fange” nogle nye medlemmer. Udvalget 

har nu lavet strategi med hjælp fra Kim Undahl fra DGU. Vi håber det giver mange nye 

medlemmer. 

Det var lidt sløjt med vore turneringshold, men der var mange der gav den gas, der var bare nogen 

der var bedre, og det er jo ikke en skam og tabe til en der er bedre, det er bare træls. 

Klubber i klubben, det er her vi også kan tage godt imod nye medlemmer. Det er svært at blive en 

del af en klub hvis man ikke har nogen og spille med. Der er vi heldigvis gode til i Sindal, men vi kan 



gøre det bedre. De første to år af et medlemskab i klubben er de vigtigste for at fastholde 

medlemskabet i klubben. 

Tusind tak til alle i Sindal Golf Klub, ansatte, frivillige medlemmer samt sponsorer. 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 

Kasserer Lisbeth Christensen gennemgik regnskabet for 2022, og knyttede kommentarer til de 
væsentlige poster. Et flot overskud på kr. kr. 821.228 efter afskrivninger på kr. 428.330. 
Overskuddet bliver anvendt til indkøb af ny fairwayklipper.  Regnskabet blev godkendt med 
klapsalver. 

4. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent og indskud for 2022 

Kassereren gennemgik ligeledes budgettet for 2023/2024, og en kontingentstigning på kr. 100 for 
ungsenior/seniorer for kontingent året 2024. Et medlem bad om skriftlig afstemning om 
kontingentforhøjelsen, som blev vedtaget med 55 for, 15 nej og 3 blanke. 

5. Forslag fra bestyrelsen: Ingen  

6. Forslag fra medlemmerne:  Forslag fra Dorthe og Arne Kræmmergård samt Hanne og Lars 
Rishøj. 

1. På sidste års generalforsamling blev bestyrelsen under "Eventuelt" anmodet om at 
undersøge, om man ikke kunne genetablere samarbejdet med Løkken Golfklub - på samme 
måde, som vi har med Hirtshals Golfklub. Det vil vi gerne høre resultatet af. 

• Bestyrelsen forklarede grundlaget for aftalen ”DE3” klubber, og da Løkken 
oprettede fleksmedlemskaber som var i strid med aftalen indebar det, at Løkken 
ikke længere var en del af fritspils ordningen. Bestyrelsen havde ikke ønske om at 
genoprette dette.  Umiddelbart gav det ikke medlemstilgang ved samarbejdet, og 
med de kontingentindtægter vi har, er det nødvendigt med greenfeespillere som 
betaler når de anvender banen. Selvfølgelig er der forståelse for ønsket, men med 
fritspil i Hirtshals og mulighed for gratis træning, synes vi at der er goder for alle 
medlemmer. Ole Jensen fremsatte forslag, at der kunne være loft over antal gange 
der kunne spilles. Kristian ønskede ikke flere gratis greenfeespillere. 
Håndsoprækning, 18 stemte for forslaget som således faldt. 

2. En anden mulighed for at kunne spille på andre baner er, at indgå i en golfring med klubber 

i nærheden. Vi vil foreslå, at bestyrelsen finder oplagte muligheder for et sådant 

samarbejde til gavn og glæde for medlemmerne og for golfspillet i almindelighed. 

• Her vil bestyrelsen også henvise til, at med det medlemstal vi har skulle der være 

plads til alle, og som tidligere nævnt ønskes det af hensyn til klubbens økonomi, at 

greenfeespillere er betalende gæster. En golfring vil give en lavere 

gennemsnitsindtægt pr. greenfeespiller. Poul Lauersen synes at bestyrelsen skal 

have visioner for at vi kan tiltrække nye medlemmer. Forslaget kom til 

håndsoprækning, 19 stemte for, hvorfor forslaget faldt. 

Jesper Billund nævnte samarbejdet GNG, hvor der er mange klubber, hvor der kan 

spilles til ½ pris. Ole Jensen forespurgte til Golfhäftet, om man har lavet en beregning 

om det kan betale sig. Niles P. Konnerup svarede at det er svært at vurdere, om 

gæsterne kom uden at vi modtager Golfhäftet, hvortil Erling Johansen kommenterede, 

at de selv kører meget efter de baner som er med i Golfhäftet. 

 



 
 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
På valg var 
 Kristian Kveiborg, modtaget ikke valg – Bestyrelsen foreslår Otto Sort 
 Lisbeth Christensen, modtager genvalg  
 Torsten Christensen, modtager genvalg 
 Else Buchhave, modtager genvalg  
  
Da der ikke var andre forslag, blev alle valgt med akklamation. 

8. Valg af suppleanter til bestyrelsen 
Bestyrelsen foreslog valg af Tina Skinbjerg Jensen og Tom Samson 
Da der ikke fremkom andre forslag, blev begge valgt med klapsalver. Da der ikke var afstemning, 
indstillede bestyrelsen Tina Skinbjerg Jensen som 1. suppleant og Tom Samson som 2. suppleant. 

9. Valg af revisor og revisorsuppleant 

På valg er Jørgen Olesen, modtager valg. Bestyrelsen indstiller til genvalg. 

Revisorsuppleant. Bestyrelsen indstillede Erling Johansen. Begge blev valgt uden modkandidater.  

Formanden overrakte blomster og vin til Kristian Kveiborg, og takkede for hans store arbejde for 
klubben som han, som mangeårigt medlem af bestyrelsen har ydet. Forsamlingen bifaldt med stor 
klapsalve.  

10. Eventuelt Orientering fra bestyrelsen omkring oprettelse af velgørende forening. Bestyrelsen 
vil gerne oprette en sådan forening med formål at kunne ansøge om refusion af en større del af 
klubbens momsudgifter. Et skøn som blev forevist, vil merindtægten herfor for 2023 være kr. 
130.000. Det kræver at mindst 100 gavegivere indbetaler hver mindst kr. 200. Det behøver ikke at 
være medlemmer i klubben, alle kan bidrage også firmaer. Beløbet er fradragsberettiget overfor 
Skat. Godkendelse ansøges inden 01.10 for det år man vil godkendes til, og regnskab indsendes til 
Skat efterfølgende år inden 31.05. Der var stemning for, at der arbejdes videre med en sådan 
forening. 

Anni Jensen fortalte om det nye rekrutteringsudvalg og uddelte flyers vedrørende 
prøvemedlemskab. Alle bedes uddele til venner og bekendte m.m. De vil ligeledes blive uploadet 
på de sociale medier, så de kommer ud til mange oplandsbyer. 

Erling Johansen udtrykte håb om, at der bliver gang i byggeriet, så vi kan tilbyde gæster gode 
vilkår, ligeledes takkede han Kristian for at han fik ham i gang med at spille golf. 

Villy Nielsen fik en stor tak for veludført arbejde som dirigent og Generalforsamlingen sluttede kl. 
21.30 med de sædvanlige hurraråb for Sindal Golf Klub og det traditionelle SGK. 

 

 

 
For referat   Dirigent  Formand 

 

 

Lisbeth Christensen  Villy Nielsen   Niels Peter Konnerup 
 


