
 

Referat af Bestyrelsesmøde, torsdag 20. oktober 2016 kl. 18:30 

Mødested:  Klubhuset. 

 

1. Godkendelse af referat fra den 1. september 2016. 

Referatet er godkendt. 

2. Økonomi samt medlems status. 

Der er en positiv udvikling af medlemstallet i 2016.  

Kontingent følger budgettet, dog er der stadig lidt flere restancer pga. fejlen med automatiske betalinger, 

som golfklubben var uforskyldt i. 

Årets resultat forventes fortsat nogenlunde på linje med det lagte budget. Likviditeten vil fortsat være 

presset i de første måneder af året indtil 1. kontingent opkrævning er udsendt og sponsorernes 

indbetalinger kommer på kontoen. 

Der er fald i greenfee indtægter stor bane 207.000 kr. totale arrangementer 333.000 kr. i alt – budgetteret 

stor bane 290.000 kr./ totale arrangementer 420.000 kr.  

Turneringer ligger næsten på budget. 

Sponsorater ligger 6.000 over budget. 

Grillhuset ligger ca. 10.000 kr. over budget dvs. 22.000 kr. 

Banen- & Maskinudgifter ligger samlet set under budgettet. 

 

Kontingentsatser for 2017: 

Der er nedsat en arbejdsgruppe med JL, SEV, Troels og Aase Møller Hansen. 

SEV indkalder arbejdsgruppen, der skal komme med et forslag til, hvilke tilbud og priser der skal være i 

gældende i 2017. Herunder  

- Tilbud 500 kr.  

- Prøvemedlemskaber 

- Nye – etablerede – golfspillere 

Det er besluttet at grænsen for flexmedlemsskaber forhøjes til 59 år. 

3. Rapportering fra udvalgene. 

 Baneudvalget 

 Opfølgning på banens stand, fiskedød og alger. 

Bestyrelsen har besluttet, at vi fortsætter med samme greenkeeper stab i 2017.  

På grund af de udfordringer der har været med banens kvalitet i løbet af 2016, er det sammen med 

greenfee staben aftalt, at der skal være tættere opfølgning og dialog om arbejdet. 

  



 

 Sponsorudvalget  

Nedsættelse af et nyt sponsorudvalg.  

Preben Mylliin og Henry Uldall har givet tilsagn om at indtræde i sponsorudvalget.  

Sponsorudvalget har beføjelser til at indgå sædvanlige sponsorkontrakter.  

Der ønskes fortsat ekstra kræfter og dermed flere medlemmer til udvalget.  

GB er lavet et udkast til checkliste til brug ved sponsor turneringer. Evt. tilbagemeldinger gives på 

næste BM. 

 Turneringsudvalget 

 STARK løvfalds greensome forløb godt og havde 68 deltagere. 

 Jutta Sko Cross Country er åben for tilmelding. Der er pt. 31 tilmeldinger. 

 Der skal udsendes en ”reminder”. 

 

 Regions golf 2017: 

 Der er oprettet tilmeldings mulighed på GolfBox med sidste frist den 30. nov. 

 Klubben har sidste frist 1. dec.  

Klubmesterskabet havde god tilslutning med 80 deltagere, især var der flot tilslutning i flere 

damerækker. 

Det nye set up, med nye aldersgrænser og med en ny Super-veteran række, fik en god debut. 

Slagspillet gav årgangsmestrene og kvalifikation til hulspil finaler weekenden efter. 

De 12 bedste scores for herrer og de 4 bedste scores for damer, (på tværs af alle rækker) kvalificerede 

sig til hulspils mesterskabet. De 4 bedste herrer blev seedet til kvartfinalen. 

Modellen for hulspil var et forsøg i år, og evalueres efterfølgende. 

Klubmestrene overall blev Sarah Abercromby og Michael Lentfer Jensen. 

Vi ønsker STORT tillykke. 

 Begynderudvalget 

 JL: Ud af 81 er der 40, som er fritspillet til stor bane. 27 af de 81 er stort set aldrig kommet i gang, 

 heraf er der 4, som er udmeldt. 

 Husudvalget  

Intet nyt at berettet. 

  



 

 Eliteudvalget  

 Sæson 2016 i Danmarksturneringen er forløbet tilfredsstillende. 

 Begge hold vandt deres pulje og har derfor spillet med i oprykningsspillet om henholdsvis en plads i 2.  

 - og 4. division. 

 Desværre lykkedes det ikke for nogen af holdene at vinde. Dog er det ene hold, som puljevinder, 

 rykket op i en nyoprettet 5. division. 

 Dermed spiller Sønderborg Golfklub i sæson 2017 med i 3. division og i 5. division i 

 Danmarksturneringen. 

 Spille datoer 2017 Grundspillet: 

  

 6. og 7. maj, 17. og 18. juni, 12. og 13. august 

 De 2 puljer ser således ud: 

 3. div. vest pulje 8: Vejen, Haderslev, Breinholtgård, Sønderborg 

 5. div. vest pulje 8: Sønderjylland, Nordborg, Toftlund, Sønderborg 

 Fredag d. 7/10 blev der afholdt afslutning, med konkurrencer og spisning samt kåring af Årets spiller 

 og Åres Newcomer.  

 Der er lagt info og nyheder på både Facebook og hjemmeside vedr. elite aktiviteterne. 

 Juniorudvalget 

 Intet at berette  

 Sønderjyske-samarbejdet. 

 Intet at berette  

 Intern og Ekstern kommunikation I SØGK (August 2016) 

 Følgende anbefalinger fra arbejdsgruppe vedr. kommunikation til drøftelse i bestyrelsen: 

1. Hoved princippet er at der kun informeres om positive ting og nødvendig information, som 

også kan være negativ. 

2. Retningslinjer for brug af sociale medier sættes på internet.  

3. Den primære information til medlemmerne sker via vores hjemmeside på internet. 

Derfor skal vi promote overfor vore medlemmer at startbilledet for hjemmesiden benyttes 

som standard indgang også hvis man skal til ”GolfBox”. 

4. Vores hjemmeside skal have et face lift. (John Senger) 

5. SØGK Facebook side færdiggøres (John Senger og Claus Peter Christensen) og medlemmerne 

sørger bl.a. gennem ”del” funktionen at sprede info til en så stor kreds som mulig. 

6. Information vedrørende banen: 

Vigtige informationer som f.eks. problemer med udstyr, reparationsarbejde o.l., der kan give 

gener for gæster/medlemmer, skal skrives på Whiteboard i mellem gangen og eventuel på 

opslag ved computeren ved check in. Info kan også sættes på hjemmesiden  

(skal dog ikke afskrække gæster). 

Et skilt på banen kan også benyttes (sidste eksempel hvor der stod vand op af 

sprinkleranlægget ved hul 15). Skiltet kan placeres enten ved tee1 eller på stedet hvor genen 

er. Der fremstilles nogle skilte med standard tekster, som kan bruges til formålet.  

Greenfee reduktion eller et gavekort til en drik kan overvejes.  

7. Der skal via medlemmerne arbejdes på at alle tilmelder sig SØGK nyhedsbrev.  



 

8. Information mellem bestyrelsesmedlemmer: 

For at undgå støj og misforståelser benyttes mail kun til orientering af bestyrelsesmedlemmer 

og ikke som oplæg til diskussion via mail. 

Hvis der er emner, der skal diskuteres og som ikke kan vente til det næste bestyrelsesmøde, 

kan der indkaldes til ekstraordinært møde eller der kan organiseres et telefonmøde. 

 

Arbejdsgruppe Kommunikation SØGK: 

John Senger, Claus Thorsted, Sven-Erik Vad & Gerhard Bertelsen 

4. Eventuelt. 

 Bjarne Peter Wulf har den 5. november 25 års jubilæum i Sønderborg Golfklubs bestyrelse. 

 Bestyrelsen overrakte gaven fra golfklubben på bestyrelsesmødet den 20. oktober. Sammen med 

 gaven var tilføjet følgende tekst: 

 "Kære Bjarne Peter Wulf.  

 Sønderborg Golfklub ønsker dig hjertelig tillykke med dit 25 års jubilæum den 05. november. 

 Bestyrelsen benytter lejligheden til at takke for dit store engagement og meget store arbejdsindsats 
 for klubben. Som baneudvalgsformand har du sat dit tydelige præg på udviklingen af klubbens 
 golfbane, ligesom du har ydet en stor indsats ved renoveringen af klubbens bygninger herunder særlig 
 klubhuset. 

 Bestyrelsen" 

 Formanden har søgt om en hjertestarter ved TrygFonden til opsætning i toiletbygningen. 

    SEV: Formanden deltager i regionalmøde den 26.10.2016 i Mollerup. 

Klubbens aftale med Sønderjyske Herrehåndbold:  

SEV: har haft kontakt til Claus Kjeldgaard. Han deltager gerne i arrangementer og kontakter også de 

andre spillere.  

SEV: De udvalg, der evt. kunne have en interesse i at få hjælp el. gøre brug af spillerne, tager selv 

kontakt.  

SEV: Klubben har fået accept fra Lars Christiansen, at vi må bruge hans billede i reklameøjemed. JS har 

fået materialet fra Lars. 

 SEV: Anders Zachariassen er tillige blevet kontaktet. Vi afventer svar.  

  

  



 

Turneringskontoret: 

 Ny pc er taget i brug. Kabelspagetti i kabelbakken udredt og nu virker både PC, printer, switch, 

 hæve/sænke funktionen på skrivebordet og læselampen. 

 Printeren er desværre ikke 100% Windows 10 kompatibel. Derfor virker tricket med at hive den 

 nederste skuffe ud når der skal printes rapporter på A4 papir ikke. 

 Man skal vælge den rigtig printer til det man ønsker at printe – det er nemmere end at ændre bakke 

 indstilling hver gang. Der er lavet 2 printere en til scorekort og en til rapporter/A4. Kort 

 info/vejledning er sat på skærmen.  

 Ekstra pc til TL kontoret arbejders der stadig på.  Forsøger at finde en bærbar, som kan fungere til 

 formålet, da der ikke er plads til en ekstra stationær m. skærm, tastatur og mus. 

 Sekretariatskontoret: 

 Ny maskine er hjemkøbt og klar til at blive sat op, bortset fra få manglende informationer. 

 Skiftet, når det sidste er klar, aftales med Helene. 

 Kulturnat: 

 Adapterkabel er ”i produktion” og forventes klar snarest. 

 

5. Fastsættelse af næste møder. 

  Mandag, 5. december kl. 18.00 hos Kontor Syd. 
 
Torsdag, den 5. januar – Budgetmøde hos Kontor Syd kl. 18.00  

   

Onsdag, den 1. februar - Bestyrelsesmøde + formandsmøde 17.00 klubhuset 

SEV: Indkalder formændene for udvalgene til formandsmødet – de kan svare tilbage til TZA. 

 

6. februar 2017: Generalforsamling på Sønderborg Bibliotek. 

 


