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Referat af bestyrelsesmøde i SGK 19. april 2022 
 
Mødedeltagere:	Povl	Munk	(PM),	Bjarne	Svendsen	(BS),	Jørgen	Nielsen	(JN),	Leif	
Harboe	(LH),	Kjeld	Stepien	(KS),	Lene	Krath	(LK),	Hanna	Kristensen	(HK),	suppleant	Ole	
Nicolajsen	(ON),		
Afbud	fra	suppleant	Jesper	Carl	(JC)	
 
Dagsorden:  
 
1. Godkendelse af dagsorden 

• Godkendt 
 
2. Indkommet post 

• Der er problemer omkring den nye probox. Der arbejdes på sagen, men indtil videre kan der især være 
problemer med kontaktløs betaling. 

• Vi har fået Lars i virksomhedspraktik ca. 3 timer en dag om ugen i 13 uger.  
 
3. Regnskab 1. kvartal 

• Greenfee stort set status quo i forhold til sidste år 
• Kontingent ligger under budget. Der er slettet spilleret for 16-18 personer, der har været i restance med 

kontingentet. Vi har ikke hørt fra dem efter udsendte rykkere. De sidste, der nu mangler at betale, bliver 
kontaktet telefonisk. 

• Vi får en stigning i sponsorindtægter i forhold til budget. 
• Shoppen har et dækningsbidrag på ca. 35%. 
• Stigning i administration skyldes indkøb af probox. Er budgetteret. 
• Elpriser er også her i klubben steget til ca. det dobbelte. Forbruget følges nøje. 
Udgiftssiden ser alt i alt godt ud. 
 

4. Status greenkeepergården 
• Vandingsanlægget er startet op i dag. 
• Uge 23 starter arbejdet med nyt halvtag på Driving Range. 
• Hul 7 på Engsløjfen mangler stadig nyt tee-sted. 
• Plejeplanen skal hænge synligt i greenkeepergården. 

 
5. Referater fra udvalg 

• Begynderudvalget mødes en gang om måneden og evaluerer alt omkring begynderundervisningen. To 
hold slutter nu, og to hold starter 4. maj. Dvs. der er ca. 40 nye medlemmer i gang og på vej. 

• Til åbningsturneringen var der 70 tilmeldte. Der arbejdes på at få opsat golfbox, sådan at tilmelding kun 
kan ske samtidig med betaling. 
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6. Information til medlemmer 
• Nyhedsbrev med info om Golfens Dag 
• Hvis man midlertidigt af helbredsgrunde har behov for hjælp til at komme rundt på banen, kan man 

henvende sig på kontoret og få en aftale om en god pris på lån af buggy. 
• 15. juli er der mulighed for at spille gratis i Aalborg. Det drejer sig om en byttedag pga. Ecco-turen, der 

kommer til Aalborg, hvorfor medlemmer derfra kommer på besøg hos os mandag 30. maj. Man kan 
allerede nu henvende sig i sekretariatet derude og få dem til at oprette tid til en runde. Vær i god tid!  

• Frivilliglisten hænger på opslagstavlen ved siden af skærmen. Man må meget gerne stadig skrive sig på 
til nogle opgaver. Det kan f.eks. være hækklipning, rensning af fliser omkring klubhuset mv. Der kan 
også være opgaver ude på banen som f.eks. muldvarpefanger o.l.  

 
7. Opsamlingspunkter 

• Blev behandlet under punkt 6. 
 
8. Næste møde 

• 17. maj 
 

9. Eventuelt 
• Der arbejdes på at fortsætte samarbejdet omkring salg af bl.a. el-vogne fra Kronjysk Golf i shoppen. 
• Vi forsøger at tilbyde køb af sandwich i weekenderne startende 29. -30. april. 
 

Referent 
Hanna Kristensen 


