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Bestyrelsesmøde den 19.02.2018 
Referat 

 

 

Dagsorden: 

Pkt. 1 Godkendelse af referat af 04.01.2018 

Sagsfremstilling Referatet er godkendt med følgende bemærkning: 
Der vil fremover kunne købes alkoholfri øl i vores øl automat.  

Åben/lukket Åben 

 

Pkt. 2 Økonomi og medlemsstatus 

Sagsfremstilling Medlemstallet er stadig under pres. Der et fald i på 4 siden 1. januar.  
Medlemstallet ligger pt. på 725, som er det antal, der har spilletilladelse. Det totale antal 
aktive er 740, og hertil kommer 115 passive, altså 855 medlemmer 
 

Grundet den fremrykkede kontingentopkrævning til 1. februar og hurtigere udsendelse 

af fakturaer til sponsorer har klubbens likviditet været forbedret i en sådan grad, at det 

ikke har været nødvendigt at overtrække kassekreditten denne vinter. 

Åben/lukket Åben 

 

  

Tid/sted Mandag, den 19.02.2018 i klubhuset  
kl. 16.00 bestyrelsesmøde 
kl. 18.00 formandsmøde 

  Mødenr. 02 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 Ingen 

Referent Tove Z.   
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Pkt. 3 Nyt fra udvalgene  
Baneudvalg: 
Opdatering omkring greenkeeperstaben 
Michael Aundal deltager i denne drøftelse og orienterer om forløbet under Pers sygdom. 

 

Michael Aundal har orienteret om forløbet og bestyrelsen er hermed fuldt informeret om 

sagen. 

Baneudvalget bekræftede, at det udarbejdede materiale vedr. chefgreenkeeperen, skal 

bruges  i forbindelse med (chefgreenkeeperen) greenkeepernes arbejde i 2018. 

  Sponsorudvalg: 

Sponsorudvalget har igen gjort et stort arbejde. Arbejdet med klubbladet fortsættes.  

 

Udover IHS, er der kommet ordre fra Vejen golfklub for 50-60 personer d. 25.september 

med golf og frokost. Samlet indtægt for disse 2 arrangementer er ca. 50-55.000 kr. 

Der er yderligere kommet en forespørgsel fra Blåvandshuk, som p.t. behandles. 

 

Såfremt der kommer henvendelser fra andre klubber, med ønske om at spille på en af de 

dage, hvor der er herre, dame, seniorklub el. klubber i klubberne, vil disse blive kontaktet 

i god tid, for at få en drøftelse om, hvordan vi kan få disse arrangementer 

afviklet/planlagt i fælles interesse for klubben. Disse arrangementer kan være med til, at 

skabe pæn indtjening til klubben til glæde for alle medlemmer.  

  Turneringsudvalg: 

Baneguiden er opdateret og lagt på hjemmesiden.  

De lokale regler er opdateret 

Årets turneringer er ved at blive lagt ind på hjemmesiden. Arbejdet forventes færdig 

inden længe.  
Begynderudvalg: 
Der afholdes opstartsmøde i udvalget 13.03.2018.  
Husudvalg: 

Intet at berette 
 

Eliteudvalg: 
Der deltog 16 mand til det første møde omkring eliteafdelingen. Det var meget positivt 
med den store tilslutning.  
Det blev aftalt, at der tilmeldes 2 hold.  
Opstartsmøde 25.03.2018. 
Der er træning hver torsdag fra 17-18.30. Dette er ændret i forhold til tidligere, således 
at eliteafdelingens spillere kan deltage i herreklubben om tirsdagen.  
Juniorudvalg: 
Det nye udvalg er kommet godt i gang med arbejdet.  
Sammen med Christian og Dan (ansvarlige) er der kommet en del nye juniorer til. 
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Pkt. 4 Dansk Golfguide 2018 

Sagsfremstilling Der er kommet et ekstraordinært jubilæumstilbud på 950 kr. excl. moms. For 2018. 
Nye tiltag: 
-Golf Guiden er optimeret til mobil 
-I år bliver alle klubber nævnt 
-En række stemningsbilleder vises fra de betalende klubber. 
Preben Grinsted sørger for tilmelding i Golfguiden for 2018. 

Åben/lukket Åben 

 

Pkt. 5 Arrangementer 

Sagsfremstilling Golfens dag: Søndag den 22.04.2018. 

Kulturnatten: 

Årets arrangement foregår fredag den 24. august mellem kl. 17.00 og 23.00, med 

opstillingsmulighed fra kl. 13.00. 

Under temaet: ”KOM, SE, PRØV OG VÆRE MED”, vil vi opfordre så mange som muligt af 

jer, til at inddrage publikum og besøgende.  

Infomøde 04.04.2018 kl. 18.30 i MKH -store sal 

Fordelingsmøde 06.05.2048 kl. 18.30 i MKH - store sal. 

Formanden indsamler materiale og sørger for bemandingen til begge arrangementer. 

Bjarne P.W. sørger for telt, bord og stole samt lys. 

Sarah A. står til rådighed både ved kulturnatten og golfens dag. 

Åben/lukket Åben 

 

Pkt. 6 Kommunikation - klubbens ry/omdømme – samarbejde 

Sagsfremstilling Hvilket ry/omdømme ønsker vi klubben (inkl. bestyrelsen) skal have, og hvordan opnår vi 
det? Hvordan omtaler vi vores klub og vores ansatte? 
Bestyrelsen besluttede på sidste møde, at vi ikke skulle indgå et samarbejde om 

annoncering, men alene videregive evt. spørgsmål fra grupper til Nordborg golfklub. 

 

Det blev besluttet på bestyrelsesmødet, at vi skulle forsøge, at lave fælles aftaler med 

Nordborg golfklub om golf på Als. Vi ønsker, at golfklubberne på Als skal fremstå som 

samarbejdspartnere med godt samarbejde på tværs af klubberne.  

Dette vil sende et positivt signal både over for greenfee gæster, medlemmerne og ikke 

mindst i det politiske miljø. 

Det er vigtig, at bestyrelsen omtaler vores klub positivt og med begejstring i vores 

omgivelser. Dette vil tillige være med til, at der tænkes positivt om Sønderborg Golfklub.  

Vi opfordrer tillige vores medlemmer til, at komme til bestyrelsen eller green keeper 

staben, hvis der er ting, der driller, eller man sidder med nye og gode ideer – store som 

små.  

Bestyrelsen kan altid kontaktes på enten tlf. eller mail. Oplysningerne fremgår af 

klubbens hjemmeside.  

Åben/lukket Åben  



Sønderborg Golfklub, Gundstrup 2, 6440 Augustenborg. 
Tlf. 74 47 37 97 - mail: info@sonderborggolfklub.dk Side 4 
 

 

Pkt. 7 Generalforsamling 22.02.2018 

Sagsfremstilling Finder sted i Multikulturhuset kl. 19.00. 

Åben/lukket Åben 

 

Pkt. 8 Formandsmøde  

Sagsfremstilling Formænd for alle klubbens udvalg og klubber i klubben var inviteret til møde, hvor de 
kunne fortælle om, hvad de pt. arbejder med. De kunne tillige komme med gode ideer og 
spørgsmål til bestyrelsen. 
Alle var blevet opfordret til, at komme med forslag til klubbens udfordringer med, at få 
personale til pølsehuset ifm. turneringer og hjælp til forplejning. 
Deltagere:  
Johannes H., herreklubben - Margit og Connie, husudvalg - Preben M., sponsorudvalg -  
Hans-Erik, seniorklub - Michael A., baneudvalg, Helga S., dameklub - Aase M. H., 
begynder-udvalg - Christian B. M., juniorudvalg 
 
Alle klubber vil få besked fra formanden om, at de får ansvaret for enkelte matcher. 
 
Husudvalget tilbød, at stå til rådighed ved turneringer og arrangementer. De ville være 
behjælpelig med, at finde hjælpere til forplejningen ved turneringer. De skal bare have 
besked i god tid.  
 
Der var forslag om, at man kunne bestille sandwich udefra, i stedet for salg af pølser. 
 
Der var tillige forslag om, at afholde flere ”hjælperdage” f.eks. kunne det være en 
mælkebøttedag, hjælp til opgravning af bolde på drivning range, adoptering af huller / 
bunkers. Der kan evt. hentes inspiration i andre klubber. 
 
Det blev også foreslået, at fritspilsordningen kunne udvides med yderligere 4-5 klubber.  
Den nuværende ordning er forlænget til udgangen af 2018, hvor der samtidig skal tages 
stilling til dette forslag.  
Vi skal dog være opmærksom på, at dette vil øge presset på vores bane, således at det 
kan blive sværere for vores egne medlemmer, at få de ønskede tider. Vores bane er i 
forvejen meget brugt af vores medlemmer, hvilket er udtryk for stor aktivitet i klubben. 
 
Der var fra alle sider stor opfordring til, at alle husker at rette nedslagsmærker op. Det er 
til glæde for alle spillere og vores pligt, at gøre vores bedste for, at vores bane er i god 
stand. 

Åben/lukket Åben 

 

Pkt. 9 Prioritering af investeringer 

Sagsfremstilling Bestyrelsen har lavet en liste over projekter – store som små – som klubben ønsker at få 

gennemført i den udstrækning økonomien tillader dette.  

Åben/lukket Åben 

 

Næste møde:  

26.03.2018 i klubhuset kl. 18.30 


