
 

Dagsorden til Bestyrelsesmøde, mandag, den 6. marts kl. 18:00 

Mødested:  Bjarne P.  Wulf.   

 

1. Konstituering af bestyrelsen og fordeling af arbejdsopgaverne 

              Formand:          Sven-Erik Vad  
              Næstformand: Gerhard Bertelsen 
              Kasserer:           John Senger 
              Sekretær:          John Larssen 

  
 Fordeling af arbejdsopgaverne.  
 

 • Baneudvalg – Bjarne P. Wulf (repr. i bestyrelsen)  

 • Sponsorudvalg – John Larssen (kontaktperson)  

 • Turneringsudvalget – Tove A. Zanchetta (repr. i bestyrelsen)  

 • Handicap- & Regeludvalg – Preben Grinsted og John Senger (repr. i bestyrelsen)  

 • Baneservice – Claus Thorsted (repr. i bestyrelsen)  

 • Husudvalg - Gerhard Bertelsen (kontaktperson)  

 • Juniorudvalg – Gerhard Bertelsen (kontaktperson)  

 • Eliteudvalg – Claus Peter Christensen (kontaktperson)  

 • Begynderudvalg – John Larssen(kontaktperson)  

 • Dameklubben – Tove A. Zanchetta (kontaktperson)  

 • Herreklubben – Preben Grinsted (kontaktperson)  

 • Seniorklubben –Sven-Erik Vad (kontaktperson)  

2. Godkendelse af referat fra den 1. februar 2017. 

Referatet er godkendt. 

3. Økonomi samt medlemsstatus. 

Der er en mindre nedgang i medlemstallet fra 771 til 766. 

4. Rapportering fra udvalgene. 

 Baneudvalget 

- Arbejdsdag på banen torsdag, den 16. marts 2017 kl. 8.30 - 13.00. Tilmelding skal ske via 

hjemmesiden. 

-    Greenkeeperne er i gang med at klargøre banen til sæsonstart.  

     Der spilles stadig med måtte. 

-    Ansøgning om tilskud til udskiftning af eternit tag på maskinhuset, er sendt til Sønderborg  

     Kommune - tilskud fra anlægspuljen. 



 

-   Drænarbejdet på hul 11 udføres i løbet af 2017. Der er endnu ikke taget stilling til, hvem der skal       

     udføre arbejdet 

-    Bestyrelsen har vedtaget greenfee 200 kr. i hele juli måned 2017. 

 Sponsorudvalget 

Klubbladet udsendes medio marts.  

Bladet afleveres personligt til sponsorerne. 

 Turneringsudvalget     

                     - Fritspilsaftale med Nordborg Golfklub er underskrevet. Der henvises til bekendtgørelse på     

                          klubbens hjemmeside. 

    - Status på tilmelding til regelaften. Der er pt. tilmeldt 78. 

-  Turneringsprogram for 2017 er lavet. Hjemmesiden ajourføres snarest.  

-    DGU Klub Cup 

     Klubben deltager igen i den landsdækkende turnering som tidligere blev sponsoreret af Synoptik.  

     Resultaterne fra Thybo Proshop, Vinspecialisten, Jubilæums og Fri BikeShop turneringerne er  

     tællende. Resultaterne registreres automatisk i GolfBox. Der er 5 handicaprækker fra 0-45. 

     Se nærmere på klubbens hjemmeside. 

-    Grillhuset 

     Der søges igen i år efter frivillige hjælpere ved klubbens turneringer. Der opsættes en liste hvor man     

     meget gerne må skrive sig på. Enten til hjælp i grillhuset eller ved udskænkning af fadøl. 

-    Tidsreservationer til dame- og herreklubben 

     De forud reserverede tider tirsdage og onsdage er blevet reduceret efter gennemgang af behov og 

     statistik for 2016. Kun de hyppigst anvendte tider bibeholdes, for at give øvrige medlemmer og gæster 

     bedre vilkår.  

-    Regionsgolf 2017 

     I 17’ deltager vi med to Veteran B hold, et veteran C hold og et Super veteran A hold, samt et B og C  

     hold (spiller normalt mandag aften) 

Der er ansøgt om lukning af banen til afholdelse af turnering for 3 klubber i klubben. Bestyrelsen har 

besluttet, at ved afholdelse af turneringer skal dette ske via turneringsudvalget.  

    - Ø-golf: Bestyrelsen har besluttet ikke at tilmelde klubben. Nordborg Golfklub deltager allerede og   

         repræsenterer derfor Als. 

  Begynderudvalget 

 Der er opstartsmøde tirsdag, den 07.03.2017.  

 Udvalget mangler stadig deltagere og bestyrelsen opfordrer medlemmerne til at melde sig til    

 arbejdet. 

 Husudvalget  

         Kontaktperson hos greenkeeperstaben er fremover Per Ditlev. 

  



 

 Eliteudvalget  

                     - Bestyrelsen har modtaget en ansøgning fra en af vore elitespillere, om støtte til deltagelse i Pro-

 turneringer i 2017. 

Der er lavet en tillægsbevilling til eliteudvalget, som sørger for fordelingen af beløbet.  

Når året er gået, skal der forelægges en rapport til bestyrelsen om fordelingen af beløbet.  

 Juniorudvalget 

         Intet at berette. 

 Sønderjyske-samarbejdet.  

- Næstformanden aflagde referat af mødet 23.02.2017.  

Datoen for de Sønderjyske Mesterskaber i 2017 bliver ikke ændret, men fra 2018 bliver de afholdt 1 

uge efter sidste afholdelse af klubmesterskaberne. 

4. Eventuelt. 

                     - Svar til Kenneth Hamborg (spørgsmål på generalforsamlingen): Kenneth har fået svar direkte.  

 Kenneth Hamborg spurgte om, hvorfor der skal betales 70 kr. i turneringsgebyr ved 

 sponsorturneringer og ikke ved lukning af banen i andre sammenhænge f.eks. dameklubben og 

 herreklubbens gunstart 1 gang om måneden. 

 Han ville også vide noget om prisen for at afholde Company Day, idet banen også her blev lukket. 

 Vedr. dameklubben og herreklubbens gunstarter 1 gang om måneden. 

 Bestyrelsen er af den opfattelse, at det er vigtigt, at både dameklubben og herreklubben får mulighed 

 for at spille en gunstart turnering 1 gang månedligt. Det giver god mening at klubberne mødes 1 gang 

 månedligt for at dyrke fællesskabet. Det er med til at skabe en god klubånd. Det er bestyrelsens klare 

 opfattelse, at det ikke skal koste turneringsgebyr uanset at banen er lukket. 

 Vedr. sponsorturneringer og betaling på 70 kr. i turneringsgebyr. 

 Betalingen er et levn fra gamle dage, hvor klubben leverede præmier i form af glas. I dag skaffer 

 sponsorudvalget turneringssponsorer, der leverer diverse præmier, hvorfor klubben nu kun har 

 udgifter til IT udstyr i turneringslederrummet, samt udgifter til scorekort m.v. Til afvikling af en 

 turnering er der en række frivillige medlemmer, der påtager sig mange forskellige opgaver, så det er 

 bestyrelsens opfattelse, at det er rimeligt, der opkræves et turneringsgebyr, der tilfalder klubkassen, 

 og dermed er med til at finansiere klubbens samlede drift. Det er de frivillige glade for. 

 Lukning af banen ved Company Days. 

 Prisen for en Company Day er afhængig af hvilke ydelser golfklubben skal levere. Det er meget 

 forskelligt fra turnering til turnering. Ved en Company Day inviteres ofte spillere fra andre klubber, og 

 de betaler ikke greenfee. Det giver derfor god mening, at der betales et beløb af en vis størrelse for en 

 Company Day, hvor banen er lukket. 

    - Kulturnatten afholdes 8. september 2017. Der er indkaldt til møde og formanden deltager og 

 tilmelder samtidig Sønderborg Golfklub til arrangementet. 

5. Fastsættelse af næste møder: 

 Torsdag, den 19. april kl. 18.30 i klubhuset.  


