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Bestyrelsesmøde, den 11.06.2018 
Referat 

 

 

Dagsorden: 

Pkt. 1 Godkendelse af referat af 07.05.2015 

Sagsfremstilling Referatet er godkendt uden bemærkninger. 

Åben/lukket Åben 

 

Pkt. 2 Økonomi og medlemsstatus 

Sagsfremstilling Kontingentopkrævning for 2. halvår udsendes pr. 1. juli. 

Medlemstal, der er en lille fremgang på 8 fuldtidsmedlemmer i forhold til seneste 

opgørelse i maj. 

Greenfee statistik fra ProBox viser en rigtig pæn fremgang i antal gæster på den store 

bane, ca. 200 flere end samme tid sidste år. På par 3 banen ses der modsat desværre 

tilbagegang på ca. 30%.  

Åben/lukket Åben 

 

 

 

Tid/sted Mandag, den 11.06.2018 i klubhuset    Mødenr. 05 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 Tove Z., Preben G. og John Larssen 

Referent Claus Peter   
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Pkt. 3 Nyt fra udvalgene  
Baneudvalg: 
Opfølgning på DGU rapporten. 
Der indsamles fortsat data via ”GolfSporet”. Greenkeeperne vil senere på sæsonen bruge 
materialet, samt øvrige input fra kompetente kilder, til at vurder hvordan banen mht. 
klipning og rough skal se ud fremadrettet, for at optimere både spil og pleje. 
 
Ligeledes vil baneudvalget gennemgå eksisterende dræn på banen, for at kortlægge hvor 
der evt. skal sættes ind. Gennemgangen er planlagt til engang i løbet af efteråret. 
 
På grund af den lange tørkeperiode er vandspejlet i den store sø mellem hul 2 og 4 
sunket faretruende meget.  Der bruges store mængder vand til at vande greens og 
teesteder. Desværre viser det sig også at rørledningen, der sikrer rensevand fra Mjang 
vandværk har været tilstoppet. Ledningen er blevet suget og leverer vand igen. 
Derudover pumpes der vand fra søen v. 9. teested over, for at hjælpe med at holde vand 
i den store sø.  
 
Roughen er slået og græs er fjernet. Der arbejdes, bl.a. med data fra ”GolfSporet” på, 
hvordan roughen kan optimeres. 
 
Situationen omkring vore Jakobsen maskiner, i forbindelse med service, leveringstider på 
reservedele og fejlfaktureringer er ikke tilfredsstillende. Derfor overvejes et skift til et 
andet mærke, når de nuværende aftaler udløber. 
 

  Sponsorudvalg: 

Arbejder p.t. med kommende arrangement med 15 personer fra Esbjerg der kommer den 

15.6. og efterfølgende arrangementer med besøg fra Vejen og Kaj Lykke golfklubber i 

september. 

  Turneringsudvalg: 

Opfølgning på "Skovby Als Tour": 

Vi har indgået en aftale med Nordborg om at gennemføre turneringen på begge baner 

som oprindeligt planlagt, samt at dele udgifterne til præmier med et budget på 3.000 fra 

hver klub, således budgettet ligger på niveau med andre turneringssponsorater. 

Der har været pæne tilslutninger til følgende turneringer: 

Vinspecialistens turnering med 72 deltagere 

Thybo Pinseturnering med 79 deltagere 

Sydbank Open med 80 deltagere. 

Fantastisk flot opbakning til Golf til fordel for Børnecancerfonden med 108 deltagere. 

Dameklubbens Pink Cup havde også en fin tilslutning med 78 deltagere, heraf 15 herrer. 

Turneringer vedr. Fri Bikeshop. Sponsoren ønsker gerne et senere tidspunkt næste år fx 

som sidste år omkring 20. august. Datoen for Fri Bikeshop var uheldig, idet der har været 

Nordals festival, og der har været to store turneringer i samme uge. 

Scorekort er blevet ajourført med de lokale regler og nye er bestilt. (30.000 stk.) 
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Begynderudvalg: 

Der er p.t. 26 i gang med begynderforløbet. 8 er blevet frigivet til stor bane, hvoraf 2 har 

meldt sig ind i klubben. 

 
Husudvalg: 

 
Eliteudvalg: 
Der er hjemmekampe i både 3. og 5. division d. 16 og 17 juni. 
  
Juniorudvalg: 

Der er ca. 15 juniorer, der deltager i junior træning. Derudover er der omkring 10 

juniorer, der spiller med deres forældre, men som ikke deltager i junior-træning. 

Vi har 4 spillere, der tager ud og spiller turneringer i andre klubber.  

Lokalt hos os har vi spillet 3 fredags turneringer (både på par3-banen og 18-hullers 

banen), hvor der har deltaget op til 10 juniorer. 

I fredags af holdt vi junior-elite match, som var en stor succes. Turneringen var en 

foursome match, hvor der i alt var 18 deltagere. Claus Peter har lavet et opslag på 

Facebook omkring turneringen. 

Troels Thybo fortæller, at der er fremgang på juniorsiden i forhold til sidste år, men at 

han håber på, der kan komme mange flere næste år. 

 

Pkt. 4 Persondataforordningen 

Sagsfremstilling Hvor langt er vi? 
Klubbens privatlivspolitik er offentliggjort på hjemmesiden. Dokumenter til ansatte og 
bestyrelse er klar og databehandleraftale er modtaget fra GolfBox.  
 

Åben/lukket Åben 
 

Pkt. 5 Prioritering af investeringer 

Sagsfremstilling Klubben har modtaget bevilling af formålsbestemt tilskud fra Sønderborg Kommune på 

300.000 kr. til nye/forbedrede træningsfaciliteter. 

1. møde vedr. prioritering af ønsker på klubbens liste over forbedrings- og investerings 

ønsker er afholdt.   

Træningsfaciliteter: For at øge muligheden for at træne, få instruktion og bruge 

golfklubben hele året, er det prioriteret at lave et indendørs træningsanlæg på loftet 

over bagrummet. Samtidig ønskes det prioriteret, at forbedre forholdene i skuret på 

rangen for vores pro. Der er indhentet tilbud på begge dele. Ønsket er, at både 

træningsanlæg på loftet og udbygning af skuret på rangen skal stå færdigt i indeværende 

år. 

Banen: Vi prioriterer at sikre ordentlig dræning af banen, samt eftersåning af fairways. 

Der søges penge relevante steder for at kunne gennemføre disse forbedringer. 

Klubhuset: Etablering af omfangsdræn og opsætning af drænplader på kældervægen ud 

mod p-pladsen, samt renovering af kælderrummet besluttes udført snarest muligt.      

Åben/lukket Åben 
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Pkt. 6 Jubilæumsfest 25.08.2018 

Sagsfremstilling Fordeling af arbejdsopgaverne. 

- personale: vi behøver kun 5 til at hjælpe, og jeg foreslår, at vi får de samme hjælpere  

   som sidste år, hvis de kan. Jeg har drøftet det med SE. 

SEV tilretter opgaveplanen. 

Åben/lukket Åben  

 

Pkt. 7 Kulturnatten - stand nr. 27 og 28 

Sagsfremstilling Fordeling af arbejdsopgaverne. 
 
Vi mangler hjælpere.  
 

Åben/lukket Åben 

 

Pkt. 8 Forsikring - bestyrelsesansvar 

Sagsfremstilling Vi har modtaget et tilbud om tegning af forsikring 
 
Besluttet at tegne forsikringen. 
 

Åben/lukket Åben 

 

Pkt. 9 Greenfee billetter 

Sagsfremstilling Jfr. aftale med Aabenraa, Haderslev, Benniksgaard og Nordborg golfklubber har vi fået 10 

greenfee billetter fra hver af klubberne.  

Vi skal aftale betingelserne for at uddele greenfee billetterne. 

Billetterne ønskes anvendt til div. turneringer i klubben.  

Åben/lukket Åben 

Evt. 
Herreklubben kontaktes af BW vedr. deres henvendelse med forslag til hjælp med bane 
pleje og samarbejde med greenkeepere. 

 

Næste møde: onsdag d. 8/8 2018 kl. 18:30 i klubhuset. 


