Nivå Golf Klub
Kandidater til bestyrelsen
Generalforsamlingen 26. april 2022
Torben Randrup
Navn: Torben Randrup
Alder: 66 år
Profession:Tryghedskonsulent/tidl. politikommissær
Medlem af Nivå Golf Klub siden år 2000.

Medlem af NGK's bestyrelse siden 2010. Næstformand og formand
for Medlemsudvalget.
• Jeg har gennem årene i klubbestyrelsen udover almindelig drift, bl.a.
arbejdet med
• Nye medlemmers integration i klublivet, så medlemmerne får et godt fodfæste i golfspillet og ikke mindst i klubbens sociale liv.
• medlemsudvalget herunder begynder- og fastholdelsesudvalg
• koordinering af klubbens mange frivillige hjælpere til eksempelvis Golfens Dag, afvikling af golfkørekort, klubfester og mange øvrige arrangementer.
• Stedfortræder for klubbens formand

Dorte Klitgaard
Navn: Dorte Klitgaard
Alder: 66 år
Jeg genopstiller ved valget til bestyrelsen ved klubbens generalforsamling
den 26. april 2022, hvor jeg håber på medlemmernes opbakning.
Jeg har siddet i bestyrelsen siden januar 2020. I bestyrelsen har jeg posten
som sekretær.
Jeg har været medlem af Nivå Golf siden 2011 og har de sidste mange år
siddet i Nivå Damernes bestyrelse.
Jeg sætter meget stor pris på de aktiviteter der tilbydes og på det enormt
gode sociale fællesskab der er i klubben, ting der har medvirket til at jeg
altid har følt mig godt tilpas og velkommen i klubben.
Jeg har tidligere siddet i bestyrelserne i de fritidsaktiviteter jeg har dyrket, ridning og tennis, så jeg ved af
erfaring at der skal en masse engageret drivkraft til, for at gøre en klub attraktiv.

Lars Kristensen
Navn: Lars Kristensen
Alder: 76 år
Profession: Konsulent/pensionist
Medlem af Nivå Golf Klubs bestyrelse siden 2018.
Formand for Kommunikationsudvalget og redaktør af NG magasinet.
Medlem af Old Tigers bestyrelse.
Medlem af Nivå Golf Klub siden 2006.
Jeg er aktiv i en række udvalg og bestyrelser: Formand for Søllerød
Grundejerforening medlem af Videnskabsetisk komite i Region Hovedstaden, medlem af Skatteankenævn m.m.
Har arbejdet som konsulent i ledelse og salg for en række større virksomheder.

Finn Hartung
Navn:Finn Hartung
Alder 63 år
Profession: Direktør, selvstændig konsulent
Civilstatus: Gift med Mette Hartung
Selvstændig konsulent i ejendomsbranchen med hovedvægt på erhvervsejendomme.
Bestyrelsesformand i Woodlands Country Club Ekonomisk Förening. Tidligere formand
for Danske Sælgere (Business Danmark). Formandsposter i ejendomsselskab og fondsbestyrelse.
Tidligere næstformand i Nivå Kokkedal Fodboldklub.
Har spillet golf siden 2007. Medlem af Nivå Golf Klub siden 2010. Medlem af Woodlands Country Club siden 2015.
Handicap: 15

Opstiller som suppleant:
Poul Kirschmeyer

