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Mødereferat  
Bestyrelsesmøde 
den 12.06.2017 

 

Tid/sted Mandag, den 12.06.2017 i klubhuset kl. 18.30   Mødenr. 06 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 Tove Z.   Preben  Claus T.       

Referent John L.           

 

Dagsorden: 

Pkt. 1  Godkendelse af referat fra 10.05.2017 

Sagsfremstilling Referatet er godkendt  

Åben/lukket  Åben 

 

Pkt. 2  Økonomi og medlemsstatus 

Sagsfremstilling Der er en lille stigning i medlemsantallet i sidste måned, men et fald på 11 medlemmer i 
forhold til samme tidspunkt sidste år. 

Åben/lukket  Åben 
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Pkt. 3 Nyt fra udvalgene 

 

Baneudvalg: 
Opstilling af lade-station fra I-charge (opladning af mobil tlf. og iPads) er der ikke behov 
for. 
Roughen bliver klippet i uge 25, hvis vejret tillader det.  

  
Sponsorudvalg: 
Arbejder med opdatering af scorekort til par 3 banen. 

  

Turneringsudvalg: 
Bemanding af pølsehuset ved turneringer er stadig en udfordring. Forslag om at 
klubberne i klubben, hver skal være ansvarlige for bemanding af ca. 2 dage pr. år. SEV 
tager en drøftelse med formændene inden det tages op på udvalgsmødet i starten af 
2018. 
 
Vinspecialistens vinmatch blev afviklet med 86 deltagere i flot vejr og flotte scores. 
 
Golf til fordel for børnecancerfonden blev afviklet med stor succes med 80 deltagere / 20 
hold. 
Der var meget flot opbakning fra de mange præmie sponsorer, ligesom teltet også var 
sponsoreret. 
Teltet blev i øvrigt også benyttet ved onsdagens Pink Cup.   
 
Kommende turneringer: 
Profil Optik's Skt. Hans Match den 23/6 pt. 29 tilmeldte 
Skovby Als Tour den 1-2. juli, pt. 15 deltagere. PG er turneringsleder i stedet for 
Johannes. 
 
Der stillet en pæn stor rød transport kasse på depotet. Kassen er beregnet til at bære 
præmier op og ned med. 

 

Begynderudvalg: 
Der er ca. 30 begyndere. 2 er frigivet til stor bane. 

 

Husudvalg: 
Intet 

 

Eliteudvalg: 
Der er turnering i den kommende weekend. Lørdag spiller 1. holdet ude mod 
Breinholdtgaard og 2. holdet ude mod Sønderjylland. 
Søndag spiller begge hjemme mod henholdsvis Haderslev og Toftlund. 

Den 2/6 blev der afviklet en lille Broager Sparekasse elite/Junior turnering. Elitespillere 
og juniorer spillede 9 huller fourball, med præmier til de 2 bedste hold. 
Bagefter blev der hygget og serveret grillpølser og sodavand. 

 

Juniorudvalg: 
Intet 

 

Pkt. 5 Nyt fra sekretariatet  / diverse 

Sagsfremstilling 
 
 
 
 

Ny hjertestarter er bevilget. Den modtages i løbet af 3-5 mdr. og opsættes ved 
toiletbygningen på hul 3. Der tilbydes samtidig et hjertestarterkursus, som endnu ikke er 
fastsat.  
 
Fremover sendes det godkendte referat direkte til Helene i Sekretariatet.  

Åben/lukket  Lukket 
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Pkt. 6 Nye rabatordninger 

Sagsfremstilling 
 
 
 

Ved forespørgsel om rabat fra min. 12 fuldt betalende greenfee spillere, kan der gives en 
rabat på kr. 75,- på gældende greenfee. 
Fri ”skolegolf” – SEV tager en drøftelse med Troels. 

Åben/lukket  Åben 

 

Pkt. 7 Golfspilleren i centrum. 

Sagsfremstilling 
 

Vi siger ja tak til DGU, som gratis tilbyder at gøre brug af systemet Golfspilleren i Centrum 
for begyndere og nye medlemmer.  

Åben/lukket  Lukket 

 

Pkt. 8 Opslagstavle i automatrummet 

Sagsfremstilling GB tager en drøftelse med Husudvalget om, hvordan og hvor der kan reklameres for 
kommende turneringer i klubben, materiale vedr. generalforsamling og tiltag for at få 
nye medlemmer. Skal det på en opslagstavle i automatrummet, lægges frem på bordene 
eller på hylden under fjernsynet. 

Åben/lukket  Åben 

 

Pkt. 9 Kulturnat den 8.9.2017 

Sagsfremstilling Vores stand på Kulturnatten bliver med samme placering som sidste år og igen 6x3 m. 
BPW bestiller telt, bord og stole 

Åben/lukket  Åben 

 

Næste møde:  

Mandag den 31.7.2017 kl. 18.00 i klubhuset. 


