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Referat af bestyrelsesmøde 
den 31.08.2017 

 

Tid/sted Torsdag, den 31.07.2017 i klubhuset   Mødenr. 08 2017 

Deltagere Sven-Erik Vad Formand     

  Gerhard Bertelsen Næstformand     

  John Senger Kasserer     

  John Larssen      

  Bjarne P. Wulf      

  Claus P. Christensen      

  Tove A. Zanchetta Sekretær     

  Claus Thorsted Suppleant     

  Preben Grinsted Suppleant       

Afbud Claus T. Preben Claus P.C.       

Referent Tove Z.           

 

Dagsorden: 

Pkt. 1  Godkendelse af referat fra BM 31.07.2017 

Sagsfremstilling  Referatet er godkendt. 

Åben/lukket  Åben 

 

Pkt. 2  Økonomi og medlemsstatus 

Sagsfremstilling 
 

Grundet kassererens sygdom er der pt. ingen nye opdateringer. 
Der fremsendes aktuelt regnskab til bestyrelsen medio september 2017. 

Åben/lukket Åben 
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Pkt. 3 Nyt fra udvalgene 

 

Baneudvalg: 
Klubben har brug for køb/leasing af ny fairwayklipper til sæson 2018. Der kan indgås 

aftale om køb af demo maskine til en reduceret pris, men det kræver, at der skal gives 

tilsagn inden for kort tid. 

Vor nuværende klipper er en Jacobsen 405, der blev leveret primo år 2007!! 

Der forespørges naturligvis hos flere leverandører, men det foreløbig første ”tilbud” er 

indgået og lyder på kr. 571.000 incl. moms og med den gamle maskine i bytte. 

Vejledende udsalgspris for denne model er kr. 624.800 excl. moms!!!  

Bestyrelsen arbejder videre med sagen og afgørelsen træffes på næste bestyrelsesmøde. 

  
Sponsorudvalg: 
Intet at berette. 

  

Turneringsudvalg: 
Der skal ske en drøftelse af Turneringsudvalgets opgaver.  

Arbejdsfordelingen til turneringer drøftes på senere møde vedr. afholdelse af klubbens 

turneringer. Mad, øl, flag, udformning og udsendelse af invitationer.  

Fri Bike Shop blev afviklet med 56 deltagere, som trods vejrlige udfordringer, lavede 

nogle gode scores. 

Kreditbankens sponsor- og hjælperturnering har pt. 42 deltagere.  

Turneringslederne tager sig af selve turneringen, og kontakt til sponsor. 

Formanden tager sig af forplejning og hjælp til fadølsanlægget og hjælp til køkken, men 

disse ting skal fremover sættes i faste rammer.  

Klubmesterskabet har pt. 36 tilmeldte. 

 

Begynderudvalg:  
Af de tilbageblevne 22 begyndere, er 2 blevet frigivet.  
Af de resterende 20 har 9 aldrig ændret hcp fra 72.  De har nok opgivet golfkarrieren. 
11 spillere ligger fra hcp 54,1 – 68. 

 

Husudvalg:  
Intet at berette 

 

Eliteudvalg: 
Årets Danmarksturnering er slut – for Sønderborgs elite spillere i hvert fald. 

Vore hold sluttede på henholdsvis en 2. plads i 3. division vest pulje 8 og en 3. plads i 5. 

division vest pulje 8. 

Sidste spille weekend var spændende, 3. division var meget tæt og Sønderborg endte a 
point med Vejen som vinder puljen. Bare en uafgjort mod netop Vejen i sidste kamp ville 
have sikret avancement til oprykningsspillet. Det gik desværre ikke, men en plads i 3. 
division igen næste år er sikret. 
 
Ligeledes var der spænding i sidste kamprunde i 5. division, hvor det dog var kampen for 

at undgå nedrykning, der var mest spændende. Sønderjyllands var for godt kørende og 

vinder puljen sikkert, men kampen om ikke at ende sidst var tæt. Inden sidste 

kamprunde kunne 3 hold risikere at slutte sidst og dermed rykke ned. Heldigvis flasker 

resultaterne sig og Sønderborg beholder også en plads i 5. division i 2018. 

Der er lavet ny plakat til Kulturnatten. 
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Juniorudvalg: 
Der blev afholdt kreds syd stævne i weekenden.  
Der var 22 deltagere, desværre kun en fra vores egen klub. Det var et godt stævne med 
godt vejr.  
Vi fik mad fra delikatessen i Augustenborg som var godt til rimelige penge. 
 
Den 10-12 august afholdt vi sommer camp med 9 deltagende juniorer. Det var ok 
tilmelding og de havde nogle gode dage.  
Lørdag sluttede vi med en Ryder Cup lignende match i Nordborg. 

Der er generelt lav tilslutning til vores junior matcher. 

Martin oplyser, at han ikke står til rådighed for juniorudvalget næste år. 

 

Pkt. 5 Nyt fra sekretariatet  / diverse 

Sagsfremstilling  

Åben/lukket  
 

Pkt. 6 Inspiration til at arbejde med at ændre golfsportens omdømme og skabe flere golfspillere 

Sagsfremstilling 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I Dansk Golf Union er der et stort ønske om at forbedre omdømmet for golfsporten. De 
ser nemlig gerne, at der var flere som dyrkede vores fantastiske sport, og at 
golfklubberne havde de mest optimale rammebetingelser.   
De ønsker, at golfsporten bliver opfattet som en åben sport, hvor alle kan være med. 
Men de ønsker også, at golfklubben bliver set som et åbent sted, hvor der er plads til alle 
danskere - ung som gammel.  
Der afholdes 3 møder om dette emne: 
Møderne foregår mellem 17.00-20.00 tre steder i landet: 

 Den 25. september i Mollerup Golf Club  
 Den 26. september i Odense Golfklub 
 Den 27. september i Idrættens Hus  

 
Vi følger sagen via referater fra møderne. 
Formanden overvejer at deltage i et af møderne. 

Åben/lukket Åben 

 

Pkt. 7 Sekretariatets åbningstider og arbejdsopgaver 

Sagsfremstilling 
 
 
 
 

Der skal foretages et servicetjek på klubbens tilgængelighed.  
Sekretariatets åbningstider og arbejdsopgaver skal gennemgås. 
John L. har drøftet sagen med Helene, der har lavet et oversigt arbejdsopgaverne 
Der nedsættes en arbejdsgruppe.  
Arbejdsgruppen skal tillige drøfte udlejning og brug af klubbens golfbiler.  

Åben/lukket Åben 
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Pkt. 8 Diverse 

Sagsfremstilling 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jubilæumsfesten skal evalueres. Formanden indkalder sponsorerne, Tove A Zanchetta og 

Preben Grinsted til møde. 

 

Formanden indkalder Sponsorudvalget til møde onsdag, den 4.10.2017 kl. 18.00 i 

klubhuset. Efterfølgende afholdes almindeligt bestyrelsesmøde. 

Formanden afholder møde med Troels.  

Shortsgames, events og planer vedr. forbedring af træningsfaciliteterne drøftes.  

Kassereren har drøftet køb/salg af ejendommen og der er aftalt, at der er en afklaring 

senest 30.09.2017. 

Greenfee billetter kan benyttes frem til udløbsdatoen. Herefter er de ugyldige. 

Åben/lukket Åben 

 

Næste møde:  

04.10.2017 kl. 18.00 i klubhuset. 

Sponsorudvalget deltager i første del af mødet. 


