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Bestyrelsesmøde, den 26.03.2018 
Referat 

 

 

Pkt. 1 Konstituering af bestyrelsen og fordeling af arbejdsopgaverne 

Sagsfremstilling Formand:          Sven-Erik Vad 
Næstformand: Gerhard Bertelsen 
Kasserer:           John Senger 
Sekretær:          Tove Zanchetta  
 
Fordeling af arbejdsopgaverne: 
• Baneudvalg – Bjarne P. Wulf (repr. i bestyrelsen)  

• Sponsorudvalg – John Larssen (kontaktperson)  

• Turneringsudvalget – Preben Grinsted og Tove A. Zanchetta (repr. i bestyrelsen)  

• Handicap- & Regeludvalg – Preben Grinsted og John Senger (repr. i bestyrelsen)  

• Baneservice – Claus Thorsted (repr. i bestyrelsen)  

• Husudvalg - Gerhard Bertelsen (kontaktperson)  

• Juniorudvalg – Gerhard Bertelsen (kontaktperson)  

• Eliteudvalg – Claus Peter Christensen (kontaktperson)  

• Begynderudvalg – John Larssen (kontaktperson)  

• Dameklubben – Tove A. Zanchetta (kontaktperson)  

• Herreklubben – Preben Grinsted (kontaktperson)  

• Seniorklubben –Sven-Erik Vad (kontaktperson)  
 

Åben/lukket Åben 

Tid/sted Mandag, den 26.03.2018 i klubhuset    Mødenr. 03 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. 2 Godkendelse af referat af 19.02.2018 

Sagsfremstilling Referatet er godkendt uden bemærkninger 

Åben/lukket Åben 
 

Pkt. 3 Økonomi og medlemsstatus 

Sagsfremstilling Reglerne og mulighederne for momsfritagelse undersøges fortsat.  

Der er sendt kontingentopkrævning ud for 1. halvdel af sæsonen. Men da sæsonen 

endnu ikke er startet, er der ikke yderligere kommentarer til økonomien.  

Der er ansat 2 sæson arbejdere i greenkeeper staben, hvoraf den ene er med tilskud i 2½ 

md. Vi har i 2018 ikke en chefgreenkeeper. Disse 2 ting vll betyde en årlig besparelse på 

ca. 50 tkr. 

Medlemstallet er steget med 3 og der er nu 728 aktive medlemmer.  

Åben/lukket Åben 
 

Pkt. 4 Nyt fra udvalgene  
Baneudvalg: 

Allan Clausen er ansat som sæsonarbejder fra 15.04.2018 – der søges endnu en 

sæsonarbejder. Begge ansættes i 6 mdr. 

Der er arbejdsdag lørdag, den 7. april kl. 9 – 13. Alle er velkomne. 

Der søges tillige om hjælpere til at holde området omkring klubhuset pænt og ordentligt.  

Henvendelse skal ske til greenkeeper@sonderborggolfklub.dk 

Der kommer en konsulent/banearkitekt fra DGU medio april, som gennemgår banen 

sammen med greenkeeperne.  

Peter Dall inviteres til en gennemgang af banen, han er tidligere ansat hos Sønderborg 

Kommune og var medlem af nybaneudvalget til vor golfbane i Gundstrup. (det var bl.a. 

ham, der sørgede for klubbens aftale om tilladelsen til at vande med overflade vand). 

  Sponsorudvalg: 

Klubbladet er lige på trapperne.  

Der arbejdes fortsat på det nye initiativ vedr. gruppebesøg. Det ser ud til, at arbejdet og 

initiativet, giver positiv effekt.  

  Turneringsudvalg: 

Første turnering går i luften 2. påskedag. Herefter er der planlagt mange fine turneringer 

resten af året. Der foreligger et fuldt program for 2018.  
Begynderudvalg: 
Der blev afholdt opstartsmøde 3. marts.  Man forventer 15 begyndere på 1. hold.  
Vi håber på og forventer, at de nye tiltag og tilbud bliver en succes.  
Der laves en mentor ordning, således at begyndere har samme kontaktperson i hele 
forløbet.   
Husudvalg: 

Ikke at berette. 

  

mailto:greenkeeper@sonderborggolfklub.dk
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Eliteudvalg: 
Der er en bruttotrup på ca. 20. Der er afholdt opstartsmøde.  
Der er en god og positiv stemning blandt eliten. 
Eliten har et ønske om yderligere udslagssteder i forlængelse af bestående udslagssteder, 
dog uden måtter.  
Bjarne P. Wulf undersøger mulighederne.  
Juniorudvalg: 
Dan og Christian har lavet en del spændende tiltag for at få nye medlemmer. Deres 
arbejde følges med spænding.  

 

Pkt. 5 Opfølgning på generalforsamling 22.02.2018 

Sagsfremstilling Opfølgning på generalforsamling, herunder ekstraordinær generalforsamling vedr. salg af 
Gundstrup 7. 
Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, når ejendommen Gundstrup 7 er 
solgt. Et salg formodes at være nært forestående. 

Åben/lukket Åben 
 

Pkt. 6 Facebook 

Sagsfremstilling Hvem sørger for, at besvare spørgsmål på klubbens facebookside? 

Claus Peter undersøger mulighederne og har indtil videre ansvaret for opgaven. 

Åben/lukket Åben 
 

Pkt. 7 "Upgrade" af vores drivingrange/træningsfaciliteter 

Sagsfremstilling Forslag fra medlem vedr. opgradering af vores drivingrange/træningsfaciliteter. Projektet 

kommer ind under klubbens prioriteringsliste, som er nævnt senere i referatet. 

Åben/lukket Åben  

 

Pkt. 8 Fritspilsmulighed for udvalgte engagerede frivillige 

Sagsfremstilling Nordborg Golfklub ønsker nedennævnte drøftet på næste G8 møde. 

Golfklubbens bestyrelsesmedlemmer har i dag mulighed for gratis spil på alle vores 

(Danmarks) baner. Kunne man forestille sig, at vi tilbød en fritspilsmulighed på 

de Sønderjyske baner som belønning til nogle få (5-10) af klubbens mest engagerede 

frivillige?  

Det blev besluttet, at Sønderborg Golfklub ikke ønsker at deltage i ordningen.  

 Åben 

  

Pkt. 9 Tilskud fra fonde 

Sagsfremstilling Udnytter klubben de muligheder, der evt. kunne være ved at ansøge fonde om tilskud? 
Bestyrelsen undersøger muligheden for, at få hjælp til at søge diverse fonde.  
Medlemmerne opfordres til at hjælpe med denne opgave, hvor der skal bruges 

ressourcer på diverse ansøgninger. 

Åben/lukket Åben 
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Pkt. 10 Prioritering af investeringer 

Sagsfremstilling Drøftelse og redigering af prioriteringsliste vedr. udførelse af forbedringer på vores bane 
og bygninger plus evt. etablering af træningsbane m.m. 
Der nedsættes et udvalg, som prioriterer opgaverne, udfærdiger materiale som kan 
benyttes til ansøgning af fonde og ansøgning af evt. lån hos Sønderborg Kommune. 
Udvalget består af John Senger, Bjarne P. Wulf, Gerhard Bertelsen og Claus Peter 
Christensen  

Åben/lukket Åben 
 

Pkt. 11 Persondataforordningen 

Sagsfremstilling Der er kommet nye og skrappere regler for behandling af persondata, der træder i kraft 
25.05.2018. 
Klubben skal have en politik for, hvordan vi behandler persondata. 
DGU tilbyder et program og hjælpeværktøjer, der kan benyttes til denne opgave.  
John Senger bestiller dette program. 
Claus Peter starter opgaven op med hjælp fra bl.a. John Senger. Der skal samtidig bruges 
yderligere 1 person til dette job. Dette kunne være et af vore medlemmer.  

Åben/lukket Åben 

 

Næste møde:  

07.05.2018 kl. 18.30 i klubhuset 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


