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Referat af bestyrelsesmøde 
afholdt den 4.10.2017 

 

Tid/sted Onsdag, den 4.10.2017 i klubhuset  Mødenr. 09 2017 

Deltagere 
  
  

Sven-Erik Vad 
Gerhard Bertelsen 
John Senger 
John Larssen 
Bjarne P. Wulf 
Claus P. Christensen 
Tove A. Zanchetta 
Claus Thorsted 
Preben Grinsted 

Formand 
Næstformand 
Kasserer 
 
 
 
Sekretær 
Suppleant 
Suppleant 

  

  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

Afbud  John L., Preben, Claus  

Referent Tove Z. 

 

Dagsorden: 

Pkt. 1  Godkendelse af referat af 31.08.2017 

  Referatet er godkendt. 

Åben/lukket  Åben 
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Pkt. 2 Økonomi og medlemsstatus 

Sagsfremstilling 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aktuelt er 761 spille berettigede mod 813 okt. 2016. Dette skyldes både reel nedgang i 

antal medlemmer, men også ifm. oprydning i medlemstallene. 

Generelt er medlemstallet under pres.  

De vigtigste bemærkninger til regnskabet i forhold til budget:  

Sponsorindtægter: Sponsorater 445 tkr. mod budget 405 tkr.  

Greenfee: Indtægterne svarer til 2016. Den forventede stigning er udeblevet, hvilket 

primært tilskrives den vejrmæssigt dårlige sommer. 

Automater: Indtægterne ligger på niveau med 2016 på trods af problemer med 

bemandingen af pølsehuset. 

Bundlinjen: Det forventes, at årsresultatet bliver som budgetteret. 

Opgørelse over elbilers elforbrug er udarbejdet. Der har været opsat bi-målere i en 

periode. Det giver pt. ikke anledning til bemærkninger. 

Der tegnes ansvarsforsikringer for alle klubbens buggyer. BW tager kontakt til 

forsikringsselskab for at få tilbud. 

Åben/lukket Åben 

 

Pkt. 3 Nyt fra udvalgene  
Baneudvalg: 
Banen er fortsat åben. Det vurderes løbende, om der er behov for lukning. Lukning af 

banen afstemmes med baneudvalgsformanden, som har ansvaret. 

Kommentarer på hjemmesiden skal fortsat sendes til John Senger, med kopi til 

baneudvalgsformanden.  

Lukning af banen afstemmes med baneudvalgsformanden, som har ansvaret. 

Køb/leasing af ny fairwayklipper til sæson 2018. Vi har fået et forhåndstilsagn fra Fyns 
Leasing. Leasingperiode 84 mdr. med 6.374 kr. mdl. Maskinen er modtaget som 
demomodel og kan forventes at blive taget i brug snarest.  Da der samtidig er andre 
leasingaftaler, der udløber, vil det kun betyde en merudgift på ca. 2-3.000 kr. mdl. 
 
Allan Clausen er startet i "aktivering" som greenkeeper hjælp. 
 
Vinterteestederne planlægges klargjort indenfor den nærmeste fremtid. 
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  Sponsorudvalg: 
Sponsorudvalget deltager i næste bestyrelsesmøde. 

 

Turneringsudvalg: 
Der er afholdt opfølgningsmøde på jubilæumsfesten.  
Vores sponsorer, Kontor Syd og Teknidan, fortsætter i 2018, dog med få ændringer.  
Datoen er fastsat til 25.8.2018. 
Musik: Evolving – pris 13.500 kr. (Christoffer var forhindret) 
 

Klubmesterskabet blev afviklet med 60 deltagere. Der var deltagere i alle rækker 

undtagen damerækken. Ved hulspils finalerne lykkedes det kun lige akkurat at finde 4 

damer, som kunne deltage. 

Ved herrerne var der kun 10 blandt de 22 bedste der kunne/ville deltage så det blev 

gennemført med 8 deltagere. 

Kommende turneringer. 

15/10 Stark Løvfaldsgreensome pt. 38 deltagere. 

29/10 Jutta Sko Cross Country pt. 24 deltagere. 

 

Begynderudvalg: 
Det er nu lykkedes at få frigivet 8. 
1 er på 54,1 - 4 er på 54,2 - 1 er på 54,3 
og resten er nok tabt for denne sæson = 12 stk., hvoraf 9 aldrig kom i gang! 
De fem er kontaktet med henblik på, at få dem frigivet i år. De mangler kun prøverne på 
stor bane. 

 Husudvalg: Intet at berette 

 Eliteudvalg: Intet at berette 

 

Juniorudvalg:  
Martin Ewald Jørgensen og Allan Christensen stopper i udvalget med udgangen af året. 
Bestyrelsen takker for deres store indsats i udvalget. Bestyrelsen tager kontakt for at 
finde afløsere til udvalget.  

 

Pkt. 5 Nyt fra sekretariatet  / diverse 

Sagsfremstilling Buggy. 

Ved brug af buggy, skal der altid betales den aftalte pris på sædvanlig vis efter aftale med 

Helene/sekretariatet. 

Ny hjertestarter: 

Hjertestarteren kommer inden længe. Den bliver installeret ved toilethuset på hul 3. 

Der er undervisning for 6 deltagere. Disse pladser tilbydes 3 greenkeepere og 1 til hver af 

de officielle klubber i klubben.  

Tilmelding til KULTUNAUT: 

Vi har modtaget mail fra Sønderborg Turistbureau vedr. Kultunaut vedr. annoncering af 

aktiviteter i klubben.  

Claus P. C. er sat på opgaven, da der mest er tale om aktiviteter inden for eliteafdelingen 

+ spil golf med en ven og + golfens dag. 

Åben/lukket  Åben 
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Pkt. 6 Luftledninger og mastefundamenter 

Sagsfremstilling 
 
 
 
 
 
 
 

Energinet har oplyst, at luftledninger og mastefundamenter fjernes fra oktober til 

december 2017.  

Golfklubben kontaktes af energinet, såfremt klubben berøres af arbejdet i et større 

omfang end etablering af adgangsvej eller arbejdsarealer. 

Energinet kontakter klubben på et senere tidspunkt vedr. en evt. erstatning i henhold til 

landsaftalen mellem landbrug & fødevarer, Dansk Energi og Energinet.dk 

Åben/lukket Åben 

 

Pkt. 7 Salg af Gundstrup 7 

Sagsfremstilling 
 

Der skal være en endelig afklaring på salget senest 31.10.2017. 

Åben/lukket Åben 

 

Pkt. 8 Deltagere ved fremtidige events 

Sagsfremstilling Det blev besluttet, at der så vidt det er muligt, skal en fra bestyrelsen deltage. Dette 

alene som signalværdi over for vores sponsorer. 

Ellers er Troels alene ansvarlig for disse events. 

Åben/lukket Åben 

 

Pkt. 9 Samarbejdsaftale  

Sagsfremstilling 
 

Vi har modtaget tilbud om samarbejde med Lydinge Golf Resort.  
Tilbuddet har pt. ikke interesse. 

Åben/lukket Åben 

 

Næste møde:  

mandag, den 20.11.2017 kl. 18.00 i Skansen i Kontor Syds Skyboks. 

Sponsorudvalget er inviteret og deltager i første del af mødet.  

De var inviteret til mødet 04.10.2017, men var endnu ikke helt klar med deres sponsormateriale. 


