
 

Dagsorden til Bestyrelsesmøde, torsdag 1. september 2016 kl. 18.30.  

Mødested: Klubhuset 

Afbud: Claus Thorsted og Gerhard Bertelsen 

 

 

1. Godkendelse af referat fra den 4. august 2016. 

Referatet er godkendt 

2. Økonomi samt medlems status. 

Medlems status: Der er ikke de store ændringer, og der er fortsat en positiv udvikling. 

Der er stadig udfordringer med kontingent betalingen. Medlemmerne opfordres til at kontrollere om de 

har betalt deres kontingent, da dette ikke er sket via PBS denne gang. Der udsendes rykkere til de 

medlemmer, som endnu ikke har fået betalt.  

Økonomi: Vi følger budgettet mht. kontingentindbetalingerne. De samlede greenfee indtægter ligger lidt 

over budget. På den store bane er der lidt færre indtægter. Dette skyldes bl.a. diverse rabataftaler, således 

at de færreste betaler fuld pris. På par 3 banen er der lidt større greenfee indtægter. 

Der betales en gennemsnits greenfee på ca. 140 kr.  Vi overvejer ændringer i rabatordningerne. 

Der er lidt afvigelser på budgettet til eliteafdelingen, idet 2 hold spiller med om oprykning.  

3. Rapportering fra udvalgene. 

 Baneudvalget         

BW:  Orienterer om søer, alger, fiskedød          

Der er ikke meget vand i søer og åer, og der er mange alger. Der tages prøver af    

vandkvaliteten, som sendes til analysering af problemerne. 

Der er mange alger i den store sø, hvorfra vi får alt vand til greens og teesteder. Det er udelukkende 

overflade vand, som golfklubben har fået tilladelse til at anvende ganske gratis. 

Der er indkøbt lovligt kemikalie til bekæmpelse af den kraftige algeforekomst, men uheldigvis er der 

efterfølgende konstateret at cirka 40 store karper har mistet livet, hvorefter en vandprøve er sendt til 

analysering. 

Såfremt vi fremadrettet mangler vand til vore greens, har vi sikret os mulighed for at købe vand fra 

Mjang Vandværk, hvor der er betalt for og etableret et vandur til måling af vort eventuelle køb, men 

dertil er vi ikke nået – endnu. 

En misfarvning/ uregelmæssigt græstæppe på vore greens er muligvis sket pga. den kraftige 

algeforekomst i vort vand, men der er netop indsendt jordprøver fra nogle greens for at få svar på 

dette.      

 Sponsorudvalget  

Intet at berette. 

  



 

 

 Turneringsudvalget 

Jubilæumsturneringen havde 117 deltagere. 
Sydbank Open har 57 deltagere. 

 
Klubmesterskabet er ændret i sin opbygning. 
I første weekend spilles slagspil fra tee 58 hhv. tee 50, som hidtil. 
Slagspillet giver årgangsmestrene og gælder som kvalifikation til hulspil weekenden efter. 
Overall klubmestre for damer og herrer bliver vinderne af hulspils finalen. 
De 12 bedste scores for herrer og de 4 bedste scores for damer, (på tværs af alle rækker)  kvalificerer 
sig til hulspils mesterskaberne. De 4 bedste herrer seedes til kvartfinale. 
Ved hulspil spilles der fra tee 62 hhv. tee 50. 
Modellen for hulspil er et forsøg i år, og evalueres senere. 
Der er således ikke nogen overordnet slagspilsklubmester længere. 
Pt. er der 31 tilmeldt klubmesterskabet. 

 
Klubbens Synoptik Cup hold er tilmeldt landsdelsfinalen og deltager søndag den 11. sep. i Skærbæk 
Mølle. 
Holdet udgøres af Ole Daugbjerg, Preben Grinsted, Mikael Krogh, Kjeld Kristiansen og Conny 
Sørensen. 
Nærmere info kan se på klubbens hjemmeside under turneringer/Synoptik Cup. 

 Begynderudvalget 

Der er nu 31 frigivne og 10, som kun mangler en eller to prøver. 
Den 15.8.2016 er der startet et nybegynderhold med 6 deltagere. 

Vi skal flere år tilbage, for at kunne matche så mange nybegyndere som i år. Det er en meget 

glædelig udvikling. 

 Husudvalget  

Det overvejes, om de overskydende stole sælges. Bestyrelsen har givet grønt lys for et salg.  

 Eliteudvalget  

Der er oprykningsspil d. 3 og 4 september. Sønderborg Golfklubs to hold har begge kvalificeret sig i år. 

3. divisionsholdet spiller d. 3/9 i Kellers Park Golf Club mod Kolding, om oprykning til 2. division. 
Spilleformen er hulspil – 1 x foursome og 5 x singler.  
Kvalifikationsholdet spiller d. 4/9 i Aabenraa Golfklub. Spilleformen er slagspil – der spilles 1 x foursome 
og 5 x singler. Scoren for foursome og de 4 bedste singler lægges sammen og er den tællende score for 
holdet. Det er de 13 puljevindere i puljerne 33-45, der spiller om 4 pladser i 4. division. De 4 bedste 
holdscores giver billet til 4. division. 

  
Som noget nyt til 2017 etableres en ny 5. division. Det betyder at Sønderborg Golfklubs 
kvalifikationshold ved at vinde sin pulje i det indledende gruppespil, på forhånd har sikret sig minimum 
en plads i den nye 5. division. 

  



 

 Juniorudvalget 
Vi har langt om længe fået short game bane sat op sammen med DGU. Det blev gjort i mandags 
sammen med Troels og vores greenkeeper. Troels vil inddrage den i den resterende træning, men vi får 
nok ikke så meget gang i den i år, men håber så fra sæsonstart næste år, at kunne få fuld glæde af den 
sammen med eliten og alle andre. 
Idéen er at invitere begynderudvalget til en snak, om vi kan lave en shortgame dag med turneringer og 
ranglister i 2017. 
Ellers har vi ikke meget tilslutning til vores arrangementer i år og det er faldende til næsten 0 her sidst 
på sæsonen. 

 Sønderjyske-samarbejdet. 

Intet at berette. 

4. Eventuelt. 

SEV: Evaluering af jubilæumsturnering og jubilæumsfesten. 

Der har de senere år været en svagt faldende deltager antal. Festen afholdes på samme måde i 2017, 

hvorefter det evalueres igen, om der skal ske ændringer. 

Det overvejes, om datoen skal ændres.  

SEV: Klubben har en aftale med Sønderjyske Herrehåndbold om medlemskontingent til tkr. 1 til de 

håndboldspillere, som spiller golf. Spillerne har ved få lejligheder deltaget i klubbens arrangementer. 

Det er drøftet, om vi kan få en modydelse fra disse spillere, således at de f.eks. deltager i golfens dag. el. 

kulturnatten. Kan de evt. bruges i PR øjemed. Der skal være en fast kontaktperson til spillerne.  

SEV tager kontakt til Claus Kjeldgaard i Sønderjyske, for at drøfte samarbejdet.  

Det er vedtaget, at brug af klubhus, pølsehus m.m. af klubberne i klubben drøftes på mødet med 

udvalgsformændene i foråret, således at der kan opnås enighed om reglerne. 

Lån af pølsehuset skal i god tid meddeles til Helene, som giver besked videre til relevante personer. 

Det er besluttet ikke at indrykke annoncer i Golfbladet, da bestyrelsen ikke mener, at vi vil øge vores 
greenfee indtægter så meget, at det kan dække omkostningerne. SEV besvarer henvendelsen. 

SEV: Efter flere klager over nogle hændelser på banen, tager SEV igen kontakt til klubberne i klubben om, 

at de skal overholde de almindelige golf regler. De får en sidste advarsel. 

Aase Møller Hansen: Bravo Tours har atter kontaktet mig vedrørende en eventuel golftur for Sønderborg 

Golfklub til foråret, formodentlig sidst i april.  

I den anledning har jeg kontaktet Troels, der oplyser, at han har 2 ture under udarbejdelse planlagt til 

henholdsvis november og februar/marts. 

Hvis jeg siger JA til Bravo, vil I så tillade, at jeg sender tilbuddet ud via mail til Klubber i klubben? Min 

erfaring siger, at mange medlemmer ikke ser plakat opslag. 

SEV: giver besked om, at klubben ikke involverer sig i dette. Der er tidligere taget en principiel beslutning 

om, at vi ikke kan benytte klubbens medlemsregister til dette.  



 

Årets Golf Manager og Årets GAF medarbejder  

GAF har i 2016 startet en årlig tradition, hvor vi ønsker at finde den golf manager og GAF medarbejder i de 

danske golfklubber, som i det sidste år har gjort en ekstraordinær indsats, som fortjener en belønning. 

Vi har indstiftet disse priser for at sætte fokus på det store arbejde, som de ansatte udfører i de danske 

golfklubber. 

 

Alle kan indstille en Golfmanager / GAF medarbejder til disse priser. indstilling med motivation skal sendes 

til info@gafdanmark.dk senest 10. september - vi har flyttet tidsfristen for at få alle med. 

 

Man kan læse mere om dette i Golfavisens juli, august og september udgaver 

 

Bestyrelsen har besluttet ikke, at deltage i dette.               

Kulturnatten: 

Det var et godt arrangement og vi havde en del besøgende der til dels viste interesse i at prøve med       

golfspillet.  

Desværre var der kun en elitespiller der kunne være tilstede. Det ville være godt, om vi kan få nogle af 

vore unge spillere til at deltage i teltet, således at vi kan tiltrække flere unge med denne aktivitet. 

Der blev lavet TV fra Sønderborg Lokal TV om Sønderborg Golfklub til Kulturnatten. Gerhard Bertelsen og 

Claus P. Christensen blev interviewet. 

JL: Helene holder ferie i uge 40 og 41. JL kan kontaktes i denne periode. 

Generalforsamling:  

Der afholdes generalforsamling mandag, den 6. februar 2017 kl. 19.00.  

 

5. Fastsættelse af næste møde: 

 

Torsdag, den 20. oktober kl. 18.30 i klubhuset  

 

https://mail.yousee.dk/compose.cgi?to=info@gafdanmark.dk

