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Bestyrelsesmøde - Referat 
Den 08.08.2018 

 

Tid/sted Onsdag, den 08.08.2018   Mødenr. 06 2018 

Deltagere Sven-Erik Vad Formand     

  Gerhard Bertelsen Næstformand     

  John Senger Kasserer     

  John Larssen      

  Bjarne Wulf      

  
Claus P. 
Christensen      

  Tove A. Zanchetta Sekretær     

  Preben Grinsted Suppleant     

  Claus Thorsted Suppleant       

Afbud Gerhard B.             

Referent Tove Z.            

 

Referat: 

Pkt. 1  Godkendelse af referat af 11.06.2018 

Sagsfremstilling  Referatet er godkendt uden bemærkninger 

Beslutning   

Åben/lukket Åben  

 

Pkt. 2 Økonomi og medlemsstatus 

Sagsfremstilling 
 
 
 
 
 
 

Medlemstallet er faldet med 17. Der er udmeldelse pr. 30.6, hvorfor der altid vil være 
afgang på dette tidspunkt. 
Der er dog nye medlemmer, som er ved at blive fritspillet.  
Kontingentindtægterne udviser et mindre plus i forhold til budgettet. 
Greenfee indtægterne er steget på 18 hullers banen, men samtidig er der et fald på par 3 
banen. Sammenlagt er vi dog over budgettet. 
Sponsorindtægterne er bedre end budgetteret.  

Beslutning  
Åben/lukket Åben  
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Pkt. 3 Nyt fra udvalgene 

Bane Status på diverse ændringer /forbedringer af banen samt orientering omkring banens 
stand ifm. den lange tørkeperiode. 
Fiskebestanden er blevet formindsket pga. tørken.  
Ved hul 5 er søen udvidet og hegnet er/skal fjernes helt. Volden bliver ikke fjernet.  
Vandstanden er fortsat under pres og det forventes derfor, at vi fortsat skal købe vand. 
Tørken gør tillige at pumperne skal renses og udskiftes oftere. Det gør at greens skal 
håndvandes i perioder og vores greenkeepere bruger mange mandetimer på dette. 
Men der spares samtidig pt. timer på klipningen.  

Sponsor Intet at berette. 

Turnering 
 

Sponsor og hjælperturneringen har 49 tilmeldte + 6 på par 3 banen + 1 (=56 til spisning) 
Jutta sko turneringen har 55 tilmeldte. 
Jubilæumsturneringen har 63 tilmeldte. 
Indbydelse til Sønderjysk Mesterskab sendes ud snarest.  

Begynder 
 

18 er fritspillet. 
Der er fortsat 15 nye spillere, hvoraf 8 snarest bliver fritspillet. Resten forventes ikke at 
blive fritspillet i år.  
Der er indført midlertidige spilleregler til begynderturneringerne på par 3 banen pga. 
tørken. Alle begyndere er orienteret. 

Hus 
 

Terrassedøren i klubhuset står ofte åben om natten. Det undersøges, hvad en automatisk 
låseanordning vil koste.  
Medlemmerne opfordres dog til, at være opmærksomme på, at denne er lukket og låst, 
når de forlader terrassen. 

Elite 
 

Der er sidste spillerunde i næste weekend. Første holdet ligger til oprykning. 
I anledning af Als Cup er træningen aflyst, da flere af elitespillerne deltager i Als Cup. 

Junior 
 

Der afholdes golf camp torsdag den 9.8 – lørdag, den 11.8 i klubhuset. Der overnattes og 
spilles natgolf. Der er tillige en del andre sociale aktiviteter for juniorerne på denne 
camp. 

 

Pkt. 4 Jubilæumsturnering og –fest 

Sagsfremstilling 
 
 
 
 
 
 

Der er pt. 63 tilmeldte – det er på linje med tilmeldingen på samme tid sidste år.  
I uge 33 sendes der reminder ud om tilmelding.  
Der er styr på arbejdsfordelingen. 
Alle i klubben opfordres til at deltage i denne turnering og i festen, da det er her alle 
mødes og lærer hinanden at kende på tværs af alle aldersgrupper og handicap. 
Der er god mad fra Bella Italia og der er live musik med bandet ”Evolving”. 

Beslutning   

Åben/lukket Åben 

 

Pkt. 5 Kulturnatten 

Sagsfremstilling Der mangler fortsat hjælpere til kulturnatten. 
Claus Peter undersøger diverse muligheder. 

Beslutning   

Åben   
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Pkt. 6 Prioritering af investeringer 

Sagsfremstilling 
 

Oprettelse af træningsfaciliteterne er under forberedelse og forventes færdiggjort inden 
15.10.2018. 

Beslutning   

Åben   

 

Pkt. 7 ”Spil med tempo” kampagne  

Sagsfremstilling 
 
 
 

Formanden har tilmeldt os denne kampagne, men vi afventer materialet fra DGU, 
hvorefter vi planlægger aktiviteten, således at den bliver tilpasset Sønderborg Golfklub 
Vi ønsker alle, at der er et hurtigt og godt flow på vores bane, så vi undgår for meget 
ventetid.  

Beslutning   

Åben  
 

Pkt. 8 Buggies  

Sagsfremstilling 
 
 
 

Baneservice og turneringslederne har adgang til 1 bil. 
De resterende biler er til greenfee gæster/udlejning.  
Bilerne må ikke benyttes uden forudgående aftale med sekretæren. 
Bilerne skal altid sættes til strøm efter brug. 

Beslutning   

Åben   

 

Pkt. 9 Greenfee billetter 

Sagsfremstilling 
 
 

Greenfee billetter er gyldige indtil udløb.  
Det skal være billetter lydende på ”Sønderborg Golfklub” – billetter fra ”Alssund 
Golfklub” er ikke længere gyldige.  

Beslutning   

Åben   

 

Pkt. 10 Falck kassen 

Sagsfremstilling 
 

Der står en Falck kasse ved brandslukkeren ved vinduet overfor betalingsautomaten til 
greenfee betaling. 

Beslutning   

Åben   

 

 

Næste møde:  

Mandag, den 10.09.2018 kl. 18.30 i klubhuset 

 


