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Referat af 
Bestyrelsesmøde 
den 10.05.2017 

 

Tid/sted Onsdag, den 10.05.2017   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     

  Claus Thorsted Suppleant     

  Preben Grinsted Suppleant       

Afbud John S.  Preben         

Referent Tove Z.           

 

 

Dagsorden: 

 

Pkt. 1  Godkendelse af referat af BM 19.04.2017 

Sagsfremstilling  Referatet er godkendt. 

Åben/lukket  Åben 

 

Pkt. 2  Økonomi og medlemsstatus 

Sagsfremstilling  Der er ingen ny oplysninger 

Åben/lukket   
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Pkt. 3 Nyt fra udvalgene 

 

Baneudvalg: 
Der er lavet aftale med Perregaard vedr. renovering af hul 11. 
Arbejdet bliver udført omkring sept./okt. 
 
Der er godt samarbejde i greenkeeper staben. Der arbejdes pt. bl.a. med små ændringer i 
klipning og roughen.  
Per Ditlev opdaterer tillige på hjemmesiden, hvilke ting de arbejder med på banen.  
 
Der er lavet en konkret aftale om hvornår klipning af roughen skal foretages. 
 
Greenkeeperstaben har i perioder problemer med at udføre deres arbejde. Banen er 
meget optaget og der er en del spillere, der starter op andre steder på banen end hul 1 
og 10. Dette besværliggør deres arbejde, og de har svært ved at blive færdige. Det 
opfordres til, at der kun startes op på hul 1 og 10 – formanden undersøger og drøfter 
problemet med spillerne. 
Det er vigtigt, at alle spillere accepterer at greenkeeper-arbejdet.  
Det overvejes sende en opfordring på mail til alle medlemmer og at det sættes på som en 
nyhed på klubbens hjemmeside. 
 
Klubben kan få en hjælper til greenkeeperstaben i 13 uger gennem jobcentret mod 
betaling af 6 timer ugentligt. Resten af arbejdstiden sker med tilskud fra kommunen.  
 
Augustenborg storkelag har sat en ny storkerede op på hul 16. Der er tillige opsat mange 
nye stærekasser og andehuse. Mange er allerede beboet. 

  

Sponsorudvalg: 
Sponsorudvalget deltog på 1. del af mødet. De har mange gode ideer og fortsætter deres 
succesfulde sponsorarbejde fra 2016/17. 
 
Sponsorudvalget ønsker at fortsætte som hidtil. De forventer opstart i september med 

afslutning i januar. Der forsøges lavet 2-årige kontrakter og der betales første år. Der 

laves tillige 3-årige kontrakter, som så betales hvert år. 

De kunne godt tænke sig, at der var nogle, der var døråbnere for sponsorudvalget. Det 

kunne være medlemmer med stort netværk. ”Døråbnerne” skal ikke selv kontakte 

sponsorerne, men være i dialog med sponsorudvalget.  

Klubbladet er i år afleveret personligt til samtlige sponsorer. 

Der arbejdes med bagrumssponsorater, som er 3-årige kontrakter af 1.500 kr. 

Størrelsen og opsætningen forsøges optimeret.  

Udvalget opfordrer igen, at der bestilles mad hos vores sponsorer og ikke hos andre. 

Der skal som minimum indhentes tilbud, således at de får chancen.  

Nyt møde aftalt omkring november md., hvor de har været i gang med 

sponsorarbejdet for 2018 i ca. 1 – 2 mdr. 
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Turneringsudvalg: 
Sydbank Open blev afviklet med 74 deltagere. 
 
I samarbejde med Team Rynkeby arrangeres golf til fordel for børnecancerfonden 
søndag, den 11.06.2017. Invitation ligger på hjemmesiden.  
Nye scorekort med flagplacering er bestilt. 
 
Fordeling af opgaverne til jubilæumsfesten er foretaget og der sendes en separat liste 
sammen med referatet til bestyrelsen.  
 

 

Begynderudvalg: 
Et nyt hold starter op mandag med ca. 15 deltagere. Hovedsaglig deltagere fra golfens 
dag.  
Det er andet hold i år. Dvs. at der ca. er startet 30 potentielle nye medlemmer.  

 

Husudvalg: 
Der er pt. intet nyt at berette.  
Lokalerne er altid pæne og præsentable med nye blomster og lys.  

 

Eliteudvalg: 
Elite-turnering er startet op i weekenden.  
Der var ros til banen fra modstanderholdene. 

 

Juniorudvalg: 
Der skal indhentes børneattester fra hjælpere og trænere for juniorholdene. 
GB tager sig af sagen. 

 

Pkt. 5 Nyt fra sekretariatet  / diverse 

Sagsfremstilling 
 
 
 
 

Evaluering af Golfens Dag. 
Det var en fantastisk dag med ca. 50-60 besøgende. Det gav 14 underskrevne blanketter. 
Der var tillige mange flere interesserede, som ville vende tilbage. 
Der var mange hjælpere og specielt eliten var gode hjælpere på dagen.  
Det er godt med en turnering på dagen. Det giver stor aktivitet på dagen.  

Åben/lukket Åben 
 

Pkt. 6 Kontingent til sandkassegolfere 

Sagsfremstilling 
 

Det er besluttet, at sandkassegolferne, skal have samme tilbud som de 10-18 årige. 
De kan spille gratis, såfremt deres forældre er fuldgyldigt medlem af klubben. 

Åben/lukket   
 

Pkt. 7 Mulighed for 9-hullers greenfee (forespørgsel fra flexmedlem) 

Sagsfremstilling 
 

Dette kan bestyrelsen ikke imødekomme. Det har været forelagt før, og kan ikke 
administreres. 

Åben/lukket Åben 
 

Pkt. 8 Udvidelse og forbedring af træningsmulighederne 

Sagsfremstilling 
 
 
 

Troels orienterede om planer/ønsker/muligheder for tankerne omkring nye 
træningsmuligheder og -anlæg. 
Det blev aftalt, at Troels foretager beregninger på der forskellige løsningsmuligheder og 
sender det til bestyrelsen.  

Åben/lukket Åben 

 

Næste møde: mandag, den 12.06.2017 kl. 18.30 i klubhuset. 


