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Mødereferat bestyrelsesmøde den 19.04.2017 
 
 

Tid/sted Onsdag, den 19.04.2017 i klubhuset   Mødenr. 04 2017 

Deltagere Sven-Erik Vad Formand 
  

  

  Gerhard Bertelsen Næstformand 
  

  

  John Senger Kasserer 
  

  

 
John Larssen 

   
  

  Bjarne Wulf 
   

  

  
Claus P. 
Christensen 

   
  

  Tove A. Zanchetta Sekretær 
  

  

  Preben Grinsted Suppleant 
  

  

  Claus Thorsted Suppleant       

Afbud Claus T.  Preben  Claus P.       

Referent Tove Z.           

 

Dagsorden: 

Pkt. 1 Godkendelse af referat 

Sagsfremstilling 
 

Referatet er godkendt, dog med den kommentar, at Tove Zanchetta fortsætter som 
sekretær i stedet for John Larssen 

Åben/lukket  Åben 

 

Pkt. 2 Økonomi og medlemsstatus 

Sagsfremstilling 

Klubben har en mindre, men positiv udvikling i medlemstallet. 
Kontingentindtægterne er ca. 20 tkr. højere end 2016. 
Sponsorindtægter er ca. 10 tkr mindre end 2016. 
Lønninger er 70 tkr. under 2016.  
Der er bestilt MobilePay til klubben.  
Der er stadig enkelte restancer på kontingentbetaling. Spillerne er spærret i GolfBox. 

Åben/lukket  Åben 
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Pkt. 3 Nyt fra udvalgene 

 

Baneudvalg: 
Greenkeeper staben er godt i gang med at få banen gjort i tip top stand, men allerede nu 
står banen fint efter årstiden.  
Der er søgt i Sønderborg kommunes anlægspulje til udskiftning af taget på maskinhuset. 

  

Sponsorudvalg: 
Sponsorudvalget inviteres til næste BM den 10.05.2017 kl. 18.00 til ca. 18.30. 
Alle sponsorer og annoncører har fået udleveret klubbladet personligt. 

  

Turneringsudvalg: 
Sæsonen er startet fint med 58 deltagere til Plantorama turneringen og 120 til Thybo 
Proshop turnering. 
 
GLFR – en ny elektronisk baneguide App. 
Klubbens oplysninger er opdateret og der er opsat plakater i infogangen. 
 
Abacus KlubGolf 2017 er skudt i gang med Thybos påsketurnering.  
 
Forslag til nye turneringer: 
GolfTyskland.dk. Da der i år ikke er plads i vores turneringskalender, vil klubben overveje, 
at tage den med i 2018. 
Turnering til fordel for børnecancerfonden – Vi vil gerne stille banen til rådighed. Vi kan 
tilbyde søndag, den 11. juni.2017.  
På scorekortet erstattes baneoversigten med pinplacering på green.  
Der laves baneoversigter i A5, som lægges til bl.a. greenfee spillere.  
Planlægning af Jubilæumsturneringen startes op på næste møde. 
 

 

Begynderudvalg: 
Der er 14 på første begynderhold.  
Der var 5 til klub 37 første gang. 

 

Husudvalg: 
Intet at berette. 

 

Eliteudvalg: 
Elitetræningen er godt i gang og der trænes flittigt frem til første turneringsweekend.  
Der er pænt fremmøde med omkring 15 deltager pr. gang. Der er en bruttotrup på 29 
spillere, son udgør både faste spillere, boblerne og reservespillere. Listen opdateres 
snarest på hjemmesiden. 

 

Juniorudvalg: 
Vi har pt. 26 juniorer i klubben. 
Der er endnu ikke kommet respons på vores nye tilbud til juniorer. 

 

Pkt. 5 Golfens dag 2017 

Sagsfremstilling 
 

Golfens dag 30.04.2017:  
Arrangementet er planlagt og der er hjælpere til dagen.  

Åben/lukket  Åben 

 

Næste møde: onsdag, den 10. maj kl. 18.00 i klubhuset.   

Sponsorudvalget inviteres til at deltage i første del af mødet.  


