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Bestyrelsesmøde, den 07.05.2018 
Referat 

 

 

 

 

Referat: 

 

Pkt. 1 Godkendelse af referat af 26.03.2018 

Sagsfremstilling Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 

Åben/lukket Åben 

 

 

 

 

 

Tid/sted Mandag, den 07.05.2018 kl. 18.30 i klubhuset  
Forinden er der indkaldt til ekstraordinær 
generalforsamling kl. 17.30 i klubhuset.  

  Mødenr. 04 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 Økonomi og medlemsstatus 

Sagsfremstilling Medlemstallet er øget med 14 nye medlemmer. Enten som indmeldelser eller som 

fritspillede. 

Der er sendt opkrævninger ud til alle sponsorer. 

Der er pt. ca. 50 fra Nordborg, der har købt fritspilskortet. Det er en del flere end på 

samme tid i 2017. Der er kun 6 fra sønderborg golfklub, der indtil videre har købt.  

Der har været 201 bookninger af greenfee indtil d.d., hvilket er en stor stigning i forhold 

til sidste år. Til gengæld er der et mindre fald på par 3 banen.  

Åben/lukket Åben 

 

Pkt. 3 Nyt fra udvalgene 

 Baneudvalg:  
Greenkeeperstaben er kommet godt i gang med golfsæsonen og arbejdet foregår i en 
god stemning. De arbejder på højtryk, med at få banen i rigtig god stand.  
Der er lavet en plejeplan for banen. 
Baneudvalget m.fl. har sammen med en repræsentant fra DGU gennemgået Sønderborg 
Golfklubs bane, for at se, hvor der kan laves forbedringer, ekstra dræn, flytning eller 
udbedring af bunkers og teesteder m.m. Greenkeeperne og baneudvalg gennemgår 
rapporten sammen med P. Dall. Der laves en plan for, hvordan pleje af banen kan gøres 
mere effektiv og forbedringer planlægges ud fra både en økonomisk og en tidsmæssig 
horisont. Der holdes møde den 08.05.2018. 

  Sponsorudvalg: 

Sponsorudvalget har haft meget travlt med at få alle sponsorater på plads, hvilket er gået 

rigtig godt.  

Der arbejdes stadig ihærdigt på, at få greenfee gæster til klubben. Der har været 

annoncer i både Golfbladet og Golfavisen, hvor vi tilbyder hjælp til gruppeophold med 

spil på Sønderborg og Nordborg og overnatning på udvalgte hoteller i området. Det ser 

ud til, at det har skabt interesse for klubben, da der allerede nu, har været en del 

henvendelser. 

  Turneringsudvalg: 

Skovby Als Tour: sponsor Lars Skovby har trukket sig af personlige årsager. Klubben 

arbejder på, at gennemføre med ny sponsor. Hvis det ikke lykkes, kan det være en 

mulighed, at klubberne selv overtager turneringen i år og derefter arbejder på, at få en 

ny sponsor i 2019. Nordborg Golfklub kontaktes, for at drøfte mulighederne.  

Plantorama havde 46 deltagere. På det tidspunkt af året er vi i konkurrence med 

konfirmationer, og det overvejes, om matchen skal flyttes til lørdag fremover.  

Der er ikke mange tilmeldinger til Vinspecialistens turnering den 13.05.2018 og der 

sendes derfor en reminder ud til klubbens medlemmer.  

Thybos turnering blev pgra. vejret aflyst i april måned. Den gennemføres  pinsesøndag., 

den 20. 05.2018. 

 Begynderudvalg: 
Der er 3 begyndere, der har taget imod specialtilbud om at spille billigt frem til 
01.07.2018. 
Første begynderhold er startet og det varer ikke længe, før de første er klar til at blive 
fritspillet til den store bane.  
Joan Clausen er ny i udvalget.  
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 Husudvalg:  

Intet at berette.  

 
 

Eliteudvalg: 

Fremmødet til træningen er rigtig fin, og de første kampe er overstået. Kun 1. holdet fik 

point i weekenden, ved at spille uafgjort mod Breinholtgård. 

 Juniorudvalg: 
Juniortræningen er gået i gang. Dog opfordres spillerne til at deltage i fredagsmatcherne.  

 

Pkt. 4 Golfens dag 22.04.2018 

Sagsfremstilling Dagen var fint besøgt og vejret var flot. Der var stor aktivitet på banen og der var flere, 
der var interesseret i evt. at starte en ny golfkarriere. 
Det forventes, at klubben deltager igen næste år. Sønderborg Golfklub var den eneste i 
Sønderborg Kommune, der deltog i denne aktivitet.  

Åben/lukket Åben 

 

Pkt. 5 Ekstraordinær generalforsamling 

Sagsfremstilling -Salg af Gundstrup 7: 

Generalforsamlingen godkendte enstemmigt salget af ejendommen til en mindstepris på 

995.000 kr. Ejendommen overtages af Sven Ebsen. 

Han ønsker at overtage ejendommen straks.  

John Senger og Kjeld Christensen udfærdiger skøde og Sven-Erik Vad tager sig af 

udstykningen af de ca. 8.000 m2 

-Vedtægtsændringerne: 

blev også enstemmigt vedtaget, således at klubben kan søge om momsrefusion. Dette 

kræver dog en godkendelse hos skat. Når denne godkendelse foreligger, kan medlemmer 

og andre interesserede give en gave til klubben på minimum 200 kr. Der kræves et 

minimum antal gaver, for at kunne søge om momsfritagelsen. 

Der udformes en skrivelse vedr. gave ifm. ansøgningen om momsfritagelse.  

Åben/lukket Åben  

 

Pkt. 6 Prioritering af investeringer 

Sagsfremstilling Claus P.C. indkalder til møde inden udgangen af maj måned.  

Åben/lukket Åben 

 

Pkt. 7 Persondataforordningen  

Sagsfremstilling Claus P.C. og Jan Mølgaard har afholdt første møde.  
Der skal nu indsamles informationer om, hvilke personoplysninger klubben har på 
ansatte, sponsorer, leverandører og medlemmer, samt hvordan oplysningerne bliver 
behandlet, hvordan de bliver arkiveret og hvem der har adgang til disse oplysninger.  
Der skal udfærdiges en handlingsplan for, hvordan disse oplysninger fremover håndteres.  

Åben/lukket Åben 
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Pkt. 8 Golfbiler 

Sagsfremstilling Der har været en henvendelse om, hvor mange golfbiler klubben har plads til.  

Det kan oplyses, at vi har rigeligt med plads, men at der skal laves en ansøgning til 

bestyrelsen, såfremt man ønsker at benytte bil på banen.  

Åben/lukket Åben 

 

Pkt. 9 Hvordan får vi frivillige hjælpere 

Sagsfremstilling Der var kun mødt 4 frivillige til den sidste hjælper dag på banen. Det ville være dejligt og 

godt for vores bane og klublivet, såfremt der var flere, der mødte op for at give en 

hjælpende hånd.  

Der er glædeligt, at der er adskillige, der har skrevet sig op til at hjælpe i pølsehuset og 

udskænkning af fadøl ved turneringer. Listen hænger ved siden af Helenes kontor ved 

siden af skærmen til godkendelse af tidsbestilling. Der er stadig ledige pladser :-) 

Åben/lukket Åben 

 

Pkt. 10 DIF og DGI’s foreningspulje er åbnet 

Sagsfremstilling Sven-Erik Vad tager en drøftelse med Aase M. Hansen, om der kan søges til aktiviteter til 

nye medlemmer el. til fastholdelse af bestående medlemmer.  

Gerhard Bertelsen undersøger, om der kan laves en ansøgning til køb af golfsimulator, 

som kan aktivere og fastholde medlemmerne i vinterhalvåret og når banen er lukket. 

Dette både for at kunne holde sig i god golf form, men også for at vedligeholde de sociale 

relationer i vinterhalvåret.  

Åben/lukket Åben 

 

Pkt. 11 Spørgsmål fra et medlem 

Sagsfremstilling Forespørgsel fra medlem:  

Hvorfor må longdistance medlemmer ikke tage en gæst med til halv pris (som fuldtids 

medlemmer jo må)? 

Der skal være fordele, ved at tegne et fuldtidsmedlemskab i forhold til at tegne et af de 

billigere medlemskaber. Disse fordele ønsker bestyrelse skal fortsætte uændret. 

Åben/lukket Åben 

 

Næste møde:  

Mandag, den 11.06.2018 kl. 18.30 i klubhuset.  

 


