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Bestyrelsesmøde, den 22.10.2018 
Referat 

 

 

Referat: 

 

Pkt. 1 Godkendelse af referat af 10.09.2018 

Sagsfremstilling Referatet blev godkendt uden bemærkninger 

Åben/lukket Åben 

 

Pkt. 2 Økonomi og medlemsstatus 

Sagsfremstilling Medlemstallet er stort set uændret siden sidste opgørelse. 

Vi kan forvente en pæn indtægt fra vores fritspilsordning med Nordborg. 

Sponsorater er stort set som budgetteret.  

Tilskuddene fra Danfoss og Sønderborg Kommune er bogført. 

Vi har en mindre nedgang i salg fra automaterne.  

Salg af Gundstrup 7 er på plads. Pengene for salget er deponeret. 

Åben/lukket Åben 

 

 

Tid/sted Mandag, den 22.10.2018 kl. 18.00 hos Bjarne P. Wulf   Mødenr. 08 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 Claus Peter 

Referent Tove Z.   
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Pkt. 3 Nyt fra udvalgene 

Baneudvalg Start af en golfrunde: 

For at lette tilrettelægningen af greenkeepernes banearbejde ønsker bestyrelsen, at 

en golfrunde alene startes fra hul 1 eller 10 i perioden 01.04. til 1.10. 

Undtagelse gælder for de officielle klubber i klubben på ugedagene man, tir, ons.  

Dette kan alene fraviges, såfremt der foreligger en tilladelse fra bestyrelsen. 

Ved start på hul 10 skal ordensforskrifterne (pkt. 5) iagttages. 

Link til nuværende bane- og ordensregler - de er under opdatering med de nye regler:  

http://www.sonderborggolfklub.dk/bane-og-ordensregler.html 

  

Allan og Mike har sidste arbejdsdag pr. 31.10.2018. Det er aftalt, at Allan Clausen 

ansættes i sommerperioden 2019. 

Derudover er det et ønske, at få endnu en sæsonarbejder i 2019. 

 

Vinterteestederne er under udarbejdelse, således at de står klar til vintersæsonen. 

Arbejdet med eftersåning af greens, fairway og par 3 banen er næsten færdiggjort.   
 
Træningslokalet over bagrummet er snart færdig.  Det undersøges hvilke elektroniske 
faciliteter, der skal installeres/investeres i.  
 
Teestederne reduceres snarest til kun af være 50 og 55. Dette reducerer sliddet og 
vedligeholdelse af de andre teesteder.  
 
Greenfee: fra 05.11.2018 fastsættes greenfee til 150 kr. Alle andre rabataftaler træder 
ud af kraft i samme periode.  

Sponsorudvalg Sponsorudvalget er godt i gang med at tale med de sponsorerne for det kommende 

år. 

 

Der kommer igen i år en annonce i golfbladet og golfavisen med tilbud om ophold i 

Sønderborg og en runde golf på Sønderborg og evt. Nordborg golfbane.  

I samarbejdet indgår der mulighed for overnatning i lighed med sidste år, dog er B&B 

Gundstrup 7 v/Svend Ebsen indtrådt og Skovby Kro udgået af samarbejdet. 

Eliteudvalg Intet at berette. 
 

Juniorudvalg Der indhentes afslutningsrapport fra juniorerne.  
Ellers er der intet at berette. 

http://www.sonderborggolfklub.dk/bane-og-ordensregler.html
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Turneringsudvalg Klubmesterskabet i slagspil / aldersbestemte rækker blev afviklet med 55 deltagere i 9 

tællende rækker, med minimum 2 deltagere. 

Klubmesterskabs finalerne hvor der blev spillet hulspil blev afviklet med 4 damer og 

12 herrer. 

Det lykkedes lige at få 12 herrer til at stille op. 8 deltagere i finalen er mere passende. 

Sønderjysk mesterskab blev afviklet med 51 deltagere, med deltagelse fra 7 klubber. 

Der var pokaloverrækkelse for hver række som blev færdigspillet i løbet af dagen. 
Det blev Benniksgaard, der løb med klubpokalen. 
Greens var blevet rigtig fine og tilpas hurtige til dagen. 
 
Tak til Sven-Erik som stod for grillhuset til Klubmesterskab i slagspil og Sønderjysk 
mesterskab. 
 
Nye golfregler: 
Dameklubben og seniorklubben har ønske om orientering om de nye golfregler som 
indføres 2019. 
PG afholder det ca. ½ time for dameklubben sidst i oktober og for seniorklubben i 
november. 
DGU har diverse materiale til rådighed. 
Indkøb af nye regelbøger etc. 
 
Nye lokale regler: 
De lokale regler skal tilpasses de nye golfregler 2019. 
JS + PG har ansvaret for dette. 
Der forventes afholdt regelmøder i lokalerne hos Kontor Syd i februar / marts 2019. 
 
Der åbnes snarest for tilmelding til Regionsgolf på GolfBox. 

Begynderudvalg Der er fritspillet 28 spillere i 2018. Det er dog ikke alle, der har meldt sig ind endnu. 
Disse vil blive kontaktet inden udgangen af 2018, hvor deres nuværende ”tilbuds” 
medlemskab udløber. 
 
Der bliver brug for nye udvalgsmedlemmer i 2019.  
 
Der afholdes møde i udvalget i uge 43.  

Husudvalg Husudvalget ønsker alene ansvar inde i klubhuset og IKKE ude.  

Det undersøges, om der er mulighed for at få en miniflex medarbejder til at 

vedligeholde udenoms arealerne ved klubhuset for perioden 1.4. – 1.11.2019. 

Husudvalget har indhentet tilbud på gulvtæppe til bestyrelseslokalet. 
Det er bevilget.  
Husudvalget kan arbejde videre med sagen.  

Kaffemaskine:  
Husudvalget foreslår et service eftersyn på den væghængte maskine, som ønskes 
bibeholdt. Endvidere ønskes deri indkøbt en dobbelt Moccamaster, så der er lidt for 
enhvers tekniske forståelse. Begge dele er bevilget. 
Husudvalget kan selv foretage det nødvendige.  

Husudvalget kan altid indhente en specifikation på husudvalgets konti.  
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Pkt. 4 Jubilæumsfest 

Sagsfremstilling Jubilæumsfesten afholdes 24.08.2019. 
Det er et stort ønske fra bestyrelsen, at festen bliver en fest for alle, med tilslutning fra 
rigtig mange af vore medlemmer. Sæt derfor allerede nu X i kalenderen. 
 
Derfor henstilles det fra bestyrelsen, at alle medlemmer/klubber i klubberne ikke 
afholder arrangementer ugen før og ugen efter jubilæumsfesten. 

Åben/lukket Åben 

 

Pkt. 5 Kulturnatten 

Sagsfremstilling Nye forslag til nye tiltag i 2019: 

For at skabe interesse/blikfang og samtidig lave noget andet end vi plejer til kulturnatten, 

undersøges mulighederne for at bruge to vaskemaskiner/tørretumblere til at lave indspil 

i.  

Åben/lukket Åben 

 

Pkt. 6 DGU Elite Tour damer, piger og GOT 

Sagsfremstilling Turneringen afholdes i SGK 11. og 12 maj 2019. 

Elite Tour damer og piger er af nogle af landets dygtigste spillere, herunder 

landsholdsspillere. De spiller 3 x 18 huller slagspil lørdag/søndag. 

Girls only Tour – er pigespillere i alderen 12 - 15 år, som spiller stableford (kun lørdag). 

Der deltager op til 72 spillere.  

Klubben skal bruge 15-16 frivillige hjælpere til arrangementet.  

Åben/lukket Åben  

 

Pkt. 7 Magasinet Seniorliv i samarbejde med Sønderborg Kommune 

Sagsfremstilling Skal vi deltage i magasinet?  
Bestyrelsen har besluttet ikke at deltage i projektet.  

Åben/lukket Åben 

 

Pkt. 8 Sekretariatets bemanding 

Sagsfremstilling Klubben ønsker at sætte yderligere fokus på tilgængelighed.  

Der skal derfor ansættes en deltids medarbejder med tilknytning til sekretariatet.  

Annoncering påbegyndes i januar måned. 

Åben/lukket Åben 
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Pkt. 9 Pølsehuset 

Sagsfremstilling Bemanding, benyttelse, betaling, vedligehold. 

Punktet tages op på ”formandsmødet” i januar måned, hvor klubben kommer med et 

oplæg til pølsehusets fremtid. 

Åben/lukket Åben 

 

Pkt. 10 Ølsalg 

Sagsfremstilling Bestyrelsen har besluttet, at følgende priser er gældende for den kommende sæson: 

Øl fustager sælges til ”klubberne i klubben” til en fast pris på 1.200 kr. pr. stk.  

Der sælges kun hele fustager. 

Fadøl har fremover en fast pris på 25 kr. 

Åben/lukket Åben 

 

Pkt. 11 Claus Peter 

Sagsfremstilling CPC oplyser, at han ikke genopstiller til bestyrelsen, når hans valgperiode udløber i 2020.  

Åben/lukket Åben 

 

Pkt. 12 Golfspilleren i centrum 

Sagsfremstilling Kim Uldahl fra DGU har tilbudt at orientere bestyrelsen om systemet og de gode 

erfaringer, som DGU oplever klubberne får ud af systemet. 

Bestyrelsen ønsker pt. ikke at deltage. SEV orienterer Kim U. 

Åben/lukket Åben 

 

Pkt. 13 Foreningsaftale med Jysk Fynske Medier 

Sagsfremstilling Vi har fået tilbud om foreningsaftale. 

SEV orienterer om, at vi ikke ønsker at deltage. 

Åben/lukket Åben 

 

Pkt. 14 Troels sygdom  

Sagsfremstilling Bestyrelsen kan oplyse, at Troels fortsat er sygemeldt. 
Vi håber og forventer, at Troels er tilbage ved fuld styrke, når den nye sæson begynder.  
Vi ønsker ham god bedring. 

Åben/lukket Åben 

 

Næste møde:  

10.12.2018 kl. 18.00 hos Kontor Syd 


