
 

Referat af Bestyrelsesmøde, torsdag 19. maj 2016 kl. 18.30 

Mødested: Klubhuset  

Afbud: Preben Grinsted og Claus Thorsted 

  

 

1. Godkendelse af referat fra den 18. april 2016. 

Referatet er godkendt 

2. Økonomi samt medlemsstatus. 

Medlemsstatus:  

791 spillere på den store bane – april var det 782, altså en lille fremgang. I forhold til de 

foregående år er der dog tale om en mindre tilbagegang. 

Der er 67 prøvemedlemmer pt. + flere på vej. De mange tiltag ser ud til at give gevinst.  

3. Rapportering fra udvalgene. 

 Baneudvalget 

Der arbejdes stadig på brug af de nye og anbefalede tee steder. 

 Sponsorudvalget  

Opfølgning på aftalte eventarrangementer: 

Sydbank deltager med ca. 13 spillere / JL + BW deltager fra klubben 

Lodam deltager med ca. 10-20 spillere. JL + GB deltager fra klubben 

Bylaug deltager med 25-30 spillere SEV deltager fra klubben 

Danske Bank deltager med 10-15 spillere. SEV + GB deltager fra klubben 

Klubben er vært ved 1 øl/vand. Evt. bespisning er for egen regning. 

Der arbejdes stadig på sammensætningen af nyt sponsorudvalg. 

 Turneringsudvalget 

 

Kontor Syd Cuppen aflyses pga. manglende tilmeldinger. 

Spil golf med en ven bør lægges til et senere tidspunkt på dagen, med mindre det 

ligger på en helligdag. Forslag om kl. 18.30, da det så er muligt for flere at deltage, 

uden at det kolliderer med deres arbejdstider. Samtidig vil det heller ikke kollidere 

med evt. andre arrangementer på banen.  

 Begynderudvalget 

Den 9.5.2016 blev yderligere 2 hold med ca. 30 deltagere startet op, så der er nu 4 
hold med begyndere, som er i gang. 



 

Af de ”gamle” er der 13, der ikke har ændret hcp. endnu, 2 er på 54,3 , 2 er på 54,2 og 

1 er på 54,1 . Resten er mellem 72 og 54. 

Der er i alt ca. 67 nye medlemmer 

 Husudvalget  

Intet at berette 

 Eliteudvalget  

Elitespillerne er godt i gang med træningen og den først turnering er godt overstået 

med ret suveræne sejre. 

 Juniorudvalget 

Vi mangler stadig svar på polo trøjer til juniorerne og så mangler vi en kontakt til 
begynderudvalget vedr. short game banen / GB tager sig af dette. 
Til info laver vi en junior/elite match d. 10/6 hvor en junior spiller og elite spiller 
sammen. Vi regner så med at invitere Broager sparekasse som er sponsor /GB tager 
sig af dette.  

 Det Sønderjyske Golfsamarbejde. 

Intet at berette. 

4. Eventuelt. 

SEV: Pensionistguiden ”aktiv i Sønderborg Kommune 

Det er besluttet ikke at deltage i denne guide. Prisen er for høj 

JL: Retningslinjer for brug af sociale medier 

Det drøftes når CT deltager i næste bestyrelsesmøde.  

SEV: Partoutkort til Nordborg Golfklub 

Alle tilbud lægges i mappen i mellemgangen. Den er tilgængelig for alle spillere i klubben. 

Er der tilbud, som kræver mere synlighed, skal dette ske på opslagstavlen. 

Jubilæumsfesten: 

Arbejdsplanen blev gennemgået og alle er klar over deres ansvarsområder. 

Kulturnatten: 

Arbejdsplanen blev gennemgået og arbejdsopgaverne fordelt. 

5. Fastsættelse af næste møde. 

Torsdag, den 16. juni kl. 18.30  

Sted: Klubhuset 

  
  


