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Referat af bestyrelsesmøde 
den 20.11.2017 

 

Tid/sted 
Mandag, den 20.11.2017  
i Skansen, Kontor Syds skyboks   Mødenr. 10.2017 

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.  Gerhard         

Referent Tove Z.           

 

Dagsorden: 

Pkt. 1 Godkendelse af referat af BM 04.10.2017 

Sagsfremstilling Referatet er godkendt 

Åben/lukket Åben 

 

  



Sønderborg Golfklub, Gundstrup 2, 6440  Augustenborg. 
Tlf. 74 47 37 97 - mail: info@sonderborggolfklub.dk Side 2 
 

Pkt. 2  Økonomi og medlemsstatus 

Sagsfremstilling 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medlemstallet er steget med 7 siden sidste optælling. Medlemstallet er dog fortsat 

under pres. 

Årets resultat forventes at blive som budgetteret.  

Vinter Greenfee:  

Fra onsdag den 1. november indføres der fast VINTER greenfee på 150 kr. – uden 

mulighed for yderligere/andre rabatter. 

Fritspilsaftalen: 

Sønderborg GK er indstillet på, at fortsætte Fritspilsaftalen med Nordborg GK. 

Formanden kontakter Nordborg GK. 

MobilePay: 

Klubben kan nu modtage betalinger via MobilePay. ”Kunderne” skal sende deres beløb til 

nummeret ”72800” (Ja - det er kun 5 cifre) og vise kvitteringen på deres telefon. 

Kan benyttes i hhv. pølsehuset, fadølsanlægget og hos sekretariatet. Med tekst f.eks. 

pølsehuset el. fadøl. Der arbejdes på yderligere brug af MobilePay. 

Åben/lukket Åben  

 

Pkt. 3 Nyt fra udvalgene 

 

Baneudvalg: 
Der har været holdt møde om det fremtidige samarbejde mellem Baneudvalg, 
chefgreenkeeper og bestyrelsen.  
Der er nedfældet en aftale om arbejdsopgaverne og arbejdsfordelingen.  

  

Sponsorudvalg: 
Punktet vedr. sponsorudvalget udsættes til næste møde, hvor sponsorudvalget deltager. 

Sponsorudvalget arbejder videre med Golfophold, tilbud om golfrunder og ophold i 

samarbejde med områdets hoteller og kroer (mail fra SEV 01.11.17).  

Der arbejdes på højtryk i sponsorudvalget. Mange sponsorater er allerede er på plads. 

 

Turneringsudvalg: 
Der var forholdsmæssigt få deltagere til Cross Country matchen. Dette skyldes 
formentligt vejret i den periode, hvor vi havde en meget våd bane. 

 

Begynderudvalg: 
Initiativer for at skaffe nye medlemmer i 2018: 
Arbejdsgruppen bestående af Troels, Aase, John L og Sven-Erik havde det første møde 

tirsdag den 14. november. 

Arbejdsgruppen er enige om, at Sønderborg Golfklub har en udfordring i forhold til 

nedgangen i medlemstallet. 

Udgangspunktet er, at der arbejdes videre med  tiltagene fra 2017. 

Arbejdsgruppen holder møde igen tirsdag den 28. november 2017. 

 

Husudvalg: 
Rengøringen reduceres i nogle måneder hen over vinteren.  
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Eliteudvalg: 
Daniel har ansøgt om tilskud til turneringer. Eliteudvalget anbefaler, at Daniel modtager 

de kr. 5000,00, der i budgettet er afsat til dette formål. Daniel har tillige ydet en indsats 

ved diverse arrangementer i klubben. 

Vores nuværende eliteudvalgsformand Axel Nielsen her meddelt, at han ikke længere 

ønsker at stå for eliten i Sønderborg Golfklub. 

Claus Peter orienterede om situationen og status om vores elitehold, hvor vi pt. har hold 

i både 3. og 5. divisionsholdet. Eliteudvalget mener dog, at fordelene ved at have 2 hold 

er så store, at vi på nuværende tidspunkt gerne vil arbejde for, at det kan lykkes. Derfor 

er ønsket at bibeholde de 2 tilmeldinger til Danmarksturneringen 2018, indtil der er 

afholdt spillermøde. 

Der indkaldes til spillermøde den 7. januar 2018 kl. 10.00 

 

Juniorudvalg: 
Der holdes møde i juniorudvalget den 27.11.2017. 

 

Pkt. 4 Dyrenes vagtcentral tlf. 1812 

Sagsfremstilling 
 
 
 

Dyrenes vagtcentral (tlf. 1812) skal kontaktes, såfremt der er nødlidende dyr på banen 

Der er åbenbart medlemmer, der fejlagtigt kontakter Falck når/hvis de finder et 

nødlidende dyr på golfbanen (svane, hare etc.) 

Åben/lukket Åben 

 

Pkt. 5 Generalforsamling 

Sagsfremstilling 
 
 
 
 

Generalforsamlingen afholdes: 
 
Torsdag, den 22. februar 2018 kl. 19.00 i det nye multikulturhus.  
 
John Larssen og Tove Zanchetta er på valg. Begge modtager genvalg. 

Åben/lukket Åben  

 

Næste møde:  

4. januar 2018 Kontor Syd kl. 17.30 sponsorudvalget deltager indtil 18.00. 

Der afholdes budgetmøde, inden vi går over til det ordinære bestyrelsesmøde. 

 

NB!!!   Tal der skal med i budgettet, skal fremsendes til John Senger senest 22.12.2017. 

 

Udvalgsformandsmøde 29.01.2018 kl. 18.00 i klubhuset. SEV inviterer.  

Tilmelding sker til zanchetta@tdcspace.dk.  


