
 

Referat af Bestyrelsesmøde, mandag den 5. december 2016 kl. 18.00 

Mødested:  Kontor Syd 

Afbud: Tove Zanchetta 

 

 

1. Godkendelse af referat fra den 20. oktober 2016. 

Referatet er godkendt. 

2. Økonomi samt medlemsstatus. 

Medlemstallet er stort set uændret i f.t. oktober sidste år med en lille positiv trend. 

Der er stadig nogle kontingentrestancer. Der er sendt rykkere. 

Der forventes et lidt bedre resultat end budgetteret. Vi hænger lidt efter på greenfee indtægter i f.t. 

budgettet. Til trods for det fornuftige resultat, vil vi fortsat være presset på likviditeten i de første måneder af 

2017, indtil sponsorindtægter og kontingenterne indgår. Alt i alt et godt men også nødvendigt resultat. 

3. Rapportering fra udvalgene. 

 Baneudvalget 

Forespørgsel fra Nordborg Golfklub om eventuelt indkøb af udvalgte maskiner har ikke vores interesse, 
idet vi allerede har de pågældende maskiner. Der er p.t. ikke nogen klubber i DK, som har sådant et 
samarbejde, idet der er en masse praktiske udfordringer. Der er kun Tønder Golfklub, som har en 
træflytnings maskine, som de udlejer. 
 
Der forsøges etableret en tættere erfa udveksling mellem vores og Nordborgs greenkeepere. 
 
Det overvejes at opsætte skilte på hul 1 og 10 med de gældende vinterregler. Der henstilles til alle 
medlemmer, at der spilles til vintergreen, hvis der bare er den mindst frost i jorden på sommergreens. 

 Sponsorudvalget  

Sponsorudvalget er kommet er rigtig godt i gang med arbejdet. 

En del af hovedsponsorerne kan først sige noget i løbet af december, da de har budgetter som skal 

godkendes. 

 Turneringsudvalget 

Turneringsudvalget arbejder p.t. på kabalen med at få planlagt turneringerne i foråret, hvor der er god 

tilsagn fra sponsorer.  

Regionsgolf:  

Der er tilmeldt et B og et C hold i ABCD "rækken", dem som spiller mandag eftermiddage. 
Der er tilmeldt to Veteran B og et Veteran C samt et hold i den nye Super Veteran række. 
Efter tilmeldingsfristens udløb 1. dec. hvor disse hold nu er tilmeldt, er der igen åbnet for tilmelding til 
disse hold på GolfBox, således at dem som ikke nåede at tilmelde sig kan nå det endnu. 

 
Næste turnering er Wohlenberg Nytårsturnering (enkølle) den 8. jan. 2017. 
Jutta Sko Cross country blev afviklet med fuldtegnet deltagerantal 84. 

 
Turneringsudvalget holder møde mandag den 26-01-2017 hos Kontor Syd Kl. 18. 
 



 

 Begynderudvalget 

Der er sendt medlems tilbud ud til vores prøvemedlemmer fra 2016 – i alt 77. Deres prøvemedlemskab 

udløber den 31.12.2016. 

Tilbuddene er fordelt på følgende medlemskaber: 

14 senior med eller uden indskud 

45 senior med eller uden indskud samt flex medlemskab 

6 ungsenior med eller uden indskud samt flex medlemskab 

10 ynglinge 

2 juniorer 

Der er p.t. 11 som har meldt tilbage. Dette har resulteret i 6 senior med indskud, 2 senior uden indskud 

og 3 som ikke ønskede af fortsætte. 

 Husudvalget  

Intet 

 Eliteudvalget  

Intet 

 Juniorudvalget 

Resume af sæsonen 2016 

Troels har leveret en inspirerende og engageret træning til alle juniorer, som har valgt at deltage i 

juniortræningen. 

Det samme gør sig gældende hos sandkasseholdet, hvor Christian frivilligt har bidraget flot. Der har 

været 5-6 deltagere på hans hold, der har trænet hver fredag. Vi vil forsøge at gentage dette til næste 

år. 

Der er registreret ca. 45 juniorer i GolfBox, er dem ved vi, der er nogle, der ikke er aktive, og der har 

været et par udmeldelser i løbet af året. Ud af resten har kun ca. 15-20 spillere modtaget juniortræning. 

Det kunne vi godt tænke os var højere. Der er enkelte, der starter på eliteholdet, så er det også vores 

indtryk at de ældre vælger det fra og spiller i stedet med hinanden eller forældre. Det er primært de 

yngre der modtager træning. 

Til vores fredagsmatcher har der i år været generelt lav tilmelding, mellem 11 og 3 deltagere. Vores 

traditionelle afslutningsmatch var der også kun 5 deltagere med forældre. Vi havde en hyggelig dag, 

men vil meget gerne have, at flere havde deltaget. 

Til JDT havde vi kun 2 deltagere med, til gengæld vandt Christian supercuppen hos U14 spillere. 

Kreds Syd – her havde vi også kun få deltagere. 

Til DGU holdmatch havde vi 1 hold med i DGU junior hold turnering. Det var en god oplevelse for dem. 

Til Girsl only havde vi kun 1 deltager med. 

Til vores Sommer camp havde vi 9 deltagere. Campen sluttede om lørdagen med en ryder cup match 

spillere imellem. Rigtig god camp og god match. 

Omkring sommermatch har vi igen i år indført en samlet Order of Merit, altså en samlet vinder der 

kåres ved et størst antal samlede point på tværs af alle rækker. 

Vinderne i 2016 blev Ellen Orris Jørgensen hos piger og Christian Husted Høisæt hos drengene. 

Vi har sammen med DGU fået opsat en short game bane. Et koncept vi ønsker at dyrke mere i næste 

sæson. 



 

Vi ønsker også at håndplukke nogle juniorer til at lave en DGU workshop her hen over vinteren. Måske 

det kan give os svar på, hvad vi kan gøre anderledes for at få flere til at deltage i vores arrangementer. 

 Sønderjyske-samarbejdet. 

Der planlægges ingen ændringer i f.t. 2016.12.17 

Satserne for greenfee-samarbejde offentliggøres i foråret 2017. 

Der var enighed om at lave et par 3 medlemskab i 2017. Det skal samtidig undersøges, om et par 3 
medlemskab kan udbygges med et særligt tilbud. 

4. Eventuelt. 

Der er p.t. solgt 81 stk. Golfhæftet gennem klubben. 

Et godt tilbud i 2017 – SEV: 

Arbejdsgruppen har været samlet den 1. december for at evaluere på tilbuddet i 2016 og komme med 

forslag til et godt tilbud i 2017. 

Grundlæggende er gruppen enige om, at tilbuddet har været en succes. Ca. 80 har tilmeldt et 

prøvemedlemskab i 2016 for kr. 500. 

Gruppen er enige om at klubben fortsætter med tilbuddet i 2017. Kr. 500 for et prøvemedlemskab i 2017 på 

samme betingelser som i 2016. 

Vi drøftede om klubben var gode nok til at få nye medlemmer integreret i klubben for at fastholde dem. Ca. 

40 af de tilmeldte er blevet fritspillet, men var vi gode nok til at tage os af dem. 

Vi drøftede samtidig om vi er gode nok til at fastholde bestående medlemmer, men har ikke umiddelbart 

konkrete forslag.  

Begynderudvalget styrer Klub 37 og har en mentorordning, hvor nye spillere kan kontakte en mentor. 

Begynderudvalget drøfter i februar 2017 om de har forslag til en anden måde at lave en mentorordning på. 

Gruppen drøftede endvidere om der skal laves et tilbud til golfspillere, der er fritspillet, men ikke har spillet i 

længere tid. 

Der var i bestyrelsen enighed om, at der arbejdes videre med et tilbud på tkr. 1  for en periode på 4 

måneder til golfspillere, som tidligere hat taget DGU kort og ikke været medlem i en klub det foregående 

kalenderår. 

Der arbejdes ligeledes videre med, at et tilsvarende tilbud kunne gives til klubbens passive medlemmer. 

Det overvejes samtidig og vi på et tidspunkt, skal forsøge at lave et medlemskab, som kun omhandler par 3 

banen. 

Sekretariatet samt greenkeeperne afvikler optjent afspadsering samt ikke afholdte feriedage fra 10.12.16 til 

7.3.2017. 

5. Fastsættelse af næste møde. 

Torsdag den 5 januar 2017 – Budgetmøde hos Kontor Syd kl. 18.00 
 
Onsdag den 1. februar – Bestyrelsesmøde + formandsmøde kl. 17.00 i klubhuset. 
SEV indkalder formændene for udvalgene til formandsmøde – de kan give svar til TZ. 
 
Generalforsamling på biblioteket mandag den 6. februar 2017. 

  


