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Bestyrelsesmøde den 4.1.2018 
Referat 

 

Tid/sted Torsdag, den 4.1.2018 hos Kontor Syd kl. 17.30. 
Sponsorudvalget deltager indtil 18.00. 

  Mødenr. 01 2018 
 
 

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   

Referent Tove Z.   

 

 

Dagsorden: 

 

Pkt. 1 Godkendelse af referat af 20.11.2017 

Sagsfremstilling Referatet er godkendt uden bemærkninger.  

Åben/lukket Åben 
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Pkt. 2 Økonomi og medlemsstatus 

Sagsfremstilling 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regnskabet for 2017 er næsten endeligt og resultatet forventes, at lande på ca. tkr. 365, 
hvilket er lidt bedre end budgetteret. 
Budget for 2018 blev gennemgået. Klubben er udfordret af et faldende medlemstal og 
deraf faldende kontingentindtægter. For 2018 fastholdes kontingenterne dog på 2017 
niveau, med undtagelse af junior kontingentet, som bestyrelsen vil foreslå sænket til 
1.000 kr. årligt som led i en kampagne for at skaffe flere juniorspillere. 
For 2018 forventes et overskud på tkr. 160. 
Tallene vil blive gennemgået på generalforsamlingen. 
 
Refinansiering af F3-lån hos DLR pr. 1.4.2018.  
Lånet fortsætter på uændrede vilkår, men pga. forhøjede bidragssatser og højere 
kursskæring, øges den månedlige ydelse. 
 
Der er pt. solgt 81 golfhæfter gennem klubben. 
 
Kassereren undersøger, om klubben kan komme i betragtning til kompensation for 
købsmoms til velgørende foreninger.  
 
Der er en ønsker om en del investeringer/forbedringer/renoveringer i klubbens 
bygninger mm. 
Der udarbejdes en liste over alle ønsker, som prioriteres efter hvilke muligheder, klubben 
har for at imødekomme disse. Dette gælder både ud fra vores økonomi, men også ud fra, 
om der kan skaffes frivillig arbejdskraft til nogle af disse tiltag.   

Åben/lukket Åben 

 

Pkt. 3 Nyt fra udvalgene  
Baneudvalg: 
Baneservice ønsker, at det skal være den samme bil, der skal stå til rådighed, når der  
køres baneservice, således at baneservice skiltet kan fastgøres bedre, end det er tilfældet 
i dag.  
 
Det foreslås, at der laves en ”åbent maskinhus dag” for alle medlemmer og deres  
børn/børnebørn. Bjarne P. Wulf arbejder videre med idéen. 
 
Der vil komme et opslag om opfordring til frivilligt arbejde til at renovering og  
klargøring af banen. Arbejdsdagen er i år planlagt til lørdag den 24. marts 2018. 

  Sponsorudvalg: 
Under dette pkt. deltog sponsorudvalget: 
Preben Mylliin, Jakob Haunstrup, Henry Uldall. 
 
Sponsorudvalget roses for deres store arbejdsindsats. De arbejder med at indhente  
de ”sædvanlige” sponsorater, men har også nye ideer, som der arbejdes med. 
 
Der er allerede indgået mange sponsoraftaler for 2018, men der forventes at komme 
flere til, da der fortsat mangler bl.a. nogle hulsponsorer på par 3 banen samt en sponsor 
til ”Next tee” skiltene. 
 
Sponsorer til turneringerne i første halvår er på plads, men der mangler pt. lidt i  
andet halvår. 
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 Sponsorudvalg (fortsat): 
Sponsorudvalget arbejder på, at arrangere golfophold i samarbejde med diverse  
hoteller/overnatningssteder og Sønderborg Revyen, hvor gæster spiller på Sønderborg 
Golfbane.   
Dette skal tilbydes via annoncering i Golfbladet og ved henvendelse til golfklubber i  
Jylland, Fyn og Lolland/Falster. Henvendelsen vil ske direkte til formændene for ”klubber 
i klubberne”, for at få den bedste respons på tiltaget.  
Der søges derfor frivillige, som vil tage imod evt. grupper, som tilmelder sig. Arbejdet 
består i, at sørge for modtagelse, en kop kaffe/småkage, scorekort og besvare spørgsmål, 
som de måtte have. Altså bare yde gæsterne en god service, så de føler sig godt 
behandlet. Henvendelse kan ske enten til sponsorudvalget eller til bestyrelsen. 

  Turneringsudvalg: 
Der afholdes møde i turneringsudvalget den 16. januar hos Kontor Syd.  
Preben Grinsted har udarbejdet en foreløbig turneringsplan, der arbejdes ud fra.  
Begynderudvalg: 
Udvalget har foreslået en del aktiviteter for af skaffe nye medlemmer i 2018. 
Der var fuld opbakning til, at arbejdet sættes i gang straks.   
Husudvalg: 
De ønsker følgende projekter medtaget i klubbens prioriterede liste over 
renoveringer/forbedringer: 
Renovering af kælder (fugtskader), renovering af gulv og døre i bagrum, samt at tæppet 
tages af trappen ovenpå.  
Eliteudvalg: 
Der afholdes spillermøde søndag 7.1.18, for at se hvilke spillere der er til rådighed, og 
samtidig få en snak om den kommende sæson.  
Juniorudvalg: 
Christian Mølgaard og Dan Kjær vil fremover, i parløb, tage ansvaret for juniorudvalget. 
Dermed er der fundet afløser for formanden Martin Jørgensen og Allan Christensen, som 
hermed skal have en stor tak for deres store indsats for juniorudvalget gennem årene. 

 

Pkt. 4 Diverse 

Sagsfremstilling 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Det er bestyrelsens indtryk, at boldrendetiderne ikke længere benyttes.  
I 2018 vil der derfor forsøgsvis IKKE være boldrendetider.  
Tiderne frigives i stedet til tidsbestilling via GolfBox. 
Æresmedlemmer: 
Det er besluttet, at Prinsesse Alexandra og Grev Jefferson fra Berleburg ikke længere er 
æresmedlemmer af Sønderborg Golfklub. Dette skyldes, at de aldrig viser sig i klubben, 
men også deres ægteskabelige status. Formanden orienterer dem direkte. 
 
Varsling af Dansk Golf Unions repræsentantskabsmøde 2018. 
Vi har ingen der skal indstilles til sølvnål, da der ikke alene kan indstilles på baggrund af 
en lokal indsats. 

Åben/lukket Åben 
 

Pkt. 5 Gundstrup 7 - Status på salg af ejendommen 

Sagsfremstilling 
 

Bestyrelsen har haft en forhåndsaftale med en mulig køber, men køber har meddelt, at 
han ikke har mulighed for at købe ejendommen på nuværende tidspunkt. 
Klubben er nu i kontakt med en anden potentiel køber og det er bestyrelsens opfattelse, 
at et salg er nært forestående. 

Åben/lukket Åben 
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Pkt. 6 Etablering af solceller 

Sagsfremstilling 
 
 
 
 

Vi har i 2015 fået 75.000 kr. i tilskud til solceller og har hensat beløb til formålet. 
Klubben arbejder på at udarbejde en plan, for hvornår det vil være realistisk, at 
påbegynde arbejdet. 
Der henvises til den prioriterede liste omtalt under punktet under ”økonomi”. 

Åben/lukket Åben 

 

 

Næste møde:  

19.2.2018 i klubhuset  

kl. 16.00-18.00  Ordinært bestyrelsesmøde 
kl. 18.00 Formandsmøde med alle klubber-i-klubben og udvalg 

 


