
 

Referat af bestyrelsesmøde, torsdag 16. juni 2016 kl. 18.30 

Mødested:  Klubhuset 

Afbud: Preben Grinsted 
 

1. Godkendelse af referat fra den 19. maj 2016. 

Referatet er godkendt 

2. Økonomi samt medlems status. 

Indenfor den sidste måned, er der kommet 18 nye medlemmer, der kan spille på den store bane. Flere af 

dem er kommet fra andre klubber. 

Green-fee gæster:  

På par 3 banen er der færre gæster, men der kommet flere indtægter. Dette skyldes, at der i år ikke har 

været tilbud på spil på banen, som vi havde i 2015. 

På 18 huller banen, er der er en lille stigning i green-fee indtægter. 

Sponsorindtægter ligger på et pænt niveau og følger budgettet. 

Nordea fonden har betalt 10.000 kr.  

Automaterne: omsætning + service ligger på niveau med 2015. 

Vi følger indtil videre budgettet for 2016.  

Der arbejdes på en løsning vedr. salg af ”huset”, så vi lever op til beslutningen om, at det skal sælges uden 

tab for klubben.  

Kontingent sendes ud uge 25/26. På grund af fejl hos banken, er betalingsaftalerne blevet slettet i PBS og 

derfor sendes kontingentopkrævningen på girokort, som skal betales og tilmeldes til automatisk betaling 

hos Nets.  

 

Rapportering fra udvalgene. 

 Baneudvalget 

Det er drøftet, at såfremt der sker uforudsete ting på banen, skal det kommunikeres ud til 

medlemmerne. Evt. på hjemmesiden el. ved en seddel ved skærmen til bekræftelse af golftider. 

Sponsorudvalget  

Johan Simonsen har for lang tid siden søgt om tilskud fra Nordea Fonden. 
De har bevilget 10.000 kr., som blev overrakt klubben efter Danbolig matchen. 
I aftalen indgår en aftale om reklameskilt og ønsket om, at blive nævnt på bl.a. de sociale medier. 

 Turneringsudvalget 

Vinspecialistens vinmatch var en succes og havde 75 deltagere. De vil gerne være med igen 

næste år. Danbolig Sønderborg matchen blev også en succes med hele 103 deltagere, 

morgenmad, fadøl og grillpølser. 

Skovby Als Tour har i weekenden 102 deltagere fra Nordborg og Sønderborg. 



 

Profil Optik's Skt. Hans turnering har pt. 44 tilmeldinger. 

 Turneringskontoret er blevet pænt ryddet op. Brugerne henstilles til at holde orden. 

Danbolig matchen blev gennemført med stort deltagerantal og i strålende solskin. Matchen 

forløb fint. 

 Begynderudvalget 

Aktuel status over de 65 nybegyndere 

15 fritspillede – heraf har 2 fået DGU kort 

3 med hcp 70 

2 med hcp 68 

1 med hcp 65 

1 med hcp 63 

3 med hcp 62 

1 med hcp 61 

1 med hcp 60 

1 med hcp 57 

6 med hcp 54,3 

4 med hcp 54,2 

2 med 54,1  

26 har fortsat hcp 72. De er kontaktet, for at høre om deres fortsatte engagement. De er fordelt 

på hold 1 og 2. Men i hvert fald, er der kommet omkring 13.000 kr. i indtægter. 

Der ønskes ændringer på par 3 banen: der skal fjernes rough og ratingen ønskes tillige ændret. 

 

PG: Der er en hel del nybegyndere som stadig har hcp 72 og en del på vej nedad. Flere synes, 

at par 3 banen faktisk er temmelig svær at spille til handicap. Nogle steder en der et forholdsvis 

langt stykke rough inden fairway starter. Det kunne evt. gøres kortere. 

PG: har foreslået Aase, at vi ændrer vores rating, således at man ganske enkelt får 72 slag når 

man har 72 i handicap. Det vil give 13 slag mere som udgangspunkt. Den nuværende rating har 

vi selv "vurderet". 

Aase var positiv stemt, idet succesoplevelserne er vigtige. Måske skal det ikke gøres midt i 

sæsonen.  

Det er vedtaget, at begynderudvalget kan foranledige disse ændringer foretaget. SEV tager 

kontakt til udvalget. 

 Husudvalget 

      Der er intet at berette. 

 Eliteudvalget 
     2. runde i Danmarks turneringen er godt overstået med 2 x 2 sejre til vore 2 hold. I både 3.     
 Division og i Kvalifikationsrækken ligger Sønderborg Golfklub nr. 1. i hver deres pulje og  
 kvalifikationsholdet er allerede på nuværende tidspunkt klar til oprykningsspillet d. 4.  
 september i Aabenraa Golfklub. 3. divisionsholdet skal gerne sikre sig 2 point i de  
 sidste 2 kampe. Et enkelt point kan måske være nok, og så er der også oprykningsspil til dem. 
  

Vi har i år en rigtig god og stabil spillerskare, som hver tirsdag møder talstærkt til de officielle  
træninger. Bredden betyder, at det fra kamp til kamp har været muligt at stille med 2 rigtig stærke 
hold, hvilket også kan ses af resultaterne. 



 

 
17/6 var der planlagt et arrangement for både elite og junior afdelingerne. Desværre faldt dette 
sammen med en anden turnering for juniorer og måtte derfor aflyses. Der arbejdes på at gennemføre 
dette fælles arrangement på et senere tidspunkt. 

 Juniorudvalget 

Der er et fantastisk sammenhold og der er en god stemning blandt spillere, forældre og klubben. 

DGU er vendt tilbage vedr. short-game banen og de vil nu genre lave en aftale om at komme forbi for 

at sætte den op. Forslag om at dette sker i uge 27. Dette koordineres med Troels T. 

 Sønderjyske-samarbejdet. 

Intet at berette. 

4. Eventuelt. 

Det er besluttet at bestyrelsen og medlemmer af udvalg kan købe windbreaker og polo med rabat 
gennem klubben. Processen er sat i gang. 
 
CPC/FACEBOOK: Så er Sønderborg Golfklub blevet ”herre” over eget Facebook sted, som så er 

konverteret til én side. 

Nu mangler vi en Facebook nørd eller bare en, der har lyst til at være redaktør på siden??  

Evt. interesserede, kan henvende sig til Claus Peter Christensen el. Sven-Erik Vad. 

REKRUTTERINGSAKTIVITET: Dansk Golf Union tager for tredje år i træk initiativ til en 

rekrutteringsaktivitet efter sommerferien, der skal skaffe flere golfspillere til de danske golfklubber.   

Aktiviteten foregår den 21. august 2016, hvor Dansk Golf Union indbyder alle golfklubber til at være 
med til at skabe en særlig ”Spil med-dag”, hvor eksisterende og nye golfspillere mødes og spiller 
sammen i en Texas Scramble.  
DGU udarbejder materiale som kan bruges på elektroniske platforme, men også plakater og flyers.  
Det handler i høj grad om at få engageret klubbens eksisterende medlemmer til at invitere et 

potentielt medlem med.  
Det er besluttet, at vi ikke deltager i dette arrangement i 2016 
 
Såfremt ”klubber i klubben” bestiller fadølsanker, sker dette til en fast pris på 1.000 kr. incl. brug af 
bægere. 
Dette skal altid koordineres med/via Helene.  
Al information vedr. arrangementer sker tillige via sekretariatet – Helene. 

Klubbens hjemmeside forventes at blive opfrisket/moderniseret i løbet af vinter halvåret 2016/17.  

BW: til Pink cup fik klubben sponsoreret et telt fra Kær Teltudlejning. Det blev efterfølgende aftalt, at 
teltet blev stående til herrernes damedag. 

 
Der har været droneflyvning over vores bane. Dette skal bruges til den digitale baneguide på vores 
hjemmeside. 
 

5. Fastsættelse af næste møde: 

  Torsdag, den 4. august kl. 18.30 i klubhuset.  


