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Bestyrelsesmøde, den 10.12.2018 
Referat 

 

 

 

Referat: 

Pkt. 1 Godkendelse af referat af 22.10.2018 

Sagsfremstilling Referatet er godkendt uden bemærkninger. 

Åben/lukket Åben 

 

  

Tid/sted Mandag, den 10.12.2018   
kl. 18:00 hos Kontor Syd  

  Mødenr. 09 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 P.C. 

Referent Tove Z.   
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Pkt. 2 Økonomi og medlemsstatus 

Sagsfremstilling Medlemmer: 

720 kan spille på den store bane, hvilket er 3 mere end ved sidste optælling, men 42 

mindre end samme tid som sidste år. Desværre går udviklingen stadig i den forkerte 

retning. 

Økonomi: 

De fleste budgetposter ligger stort set på budgettet eller indenfor en ganske lille margen. 

Fritspils ordningen med Nordborg har givet en lidt mindre indtægt end i foregående 

sæson, men salget af ordninger til Nordborg spillere er fortsat fornuftigt. 

Salget af ordningen i vores klub faldt kraftigt – sandsynligvis grundet den lange  

banelukning i Nordborg sidste år og det annoncerede banearbejde i Nordborg i år. 

Klubberne evaluerer aftalen i starten af det nye år. 

Indtægterne fra automaten en faldet i forhold til 2017. Der mangler dog stadig 

afregninger for en del af november og hele december. 

Der har været pæne besparelser på lønområdet – til dels grundet refusioner i forbindelse 

med uddannelse og sygdom. 

Der er brugt 70.000 kr. mere end budgetteret på banen, som er bevilliget af bestyrelsen 

under hensyntagen til besparelsen på lønområdet. Udgifterne er bl.a. gået til sand- og 

topdressing og ekstra omkostninger til vandingsanlæg. 

Salget af Gundstrup 7 er afsluttet og lån er indfriet. Der udestår kun refusionsopgørelse. 

Det undersøges bl.a. ved henvendelse til SKAT om salget udløser en skattebetaling. 

Årets resultat forventes minimum som budgetteret. 

Åben/lukket Åben 
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Pkt. 3 Nyt fra udvalgene 

Baneudvalg 

 
Klubben har ønske om, at ansætte en deltidsmedarbejder i sommerperioden til at 
renholde området omkring klubhuset, hvilket der arbejdes videre med.  
 
Greenkeeperne er alle sendt på afspadsering.  
Banen har i 2018 stået fint, hvilket bl.a. skyldes en god indsats fra vore greenkeepere.  
 
Godkendelse af opdaterede Bane- og ordensregler for SGK: 
Bestyrelsen har godkendt de nye regler, der træder i kraft 01.04.2019. Reglerne lægges 
på klubbens hjemmeside. 
 
Vintergolf:  
Der spilles kun fra gul og rød tee. Der spilles til sommergreens, medmindre der er frost 
el. sne. Der må lægges op. Det kan komme på tale, at der skal bruges måtte. 
Der henvises i øvrigt til klubbens hjemmeside vedr. reglerne for vintergolf.   
 
Baneudvalget ønsker tilladelse til køb af ny sprøjte, da klubben har modtaget et godt 

tilbud, der skal accepteres hurtigt.  

Det berører primært likviditeten, og i mindre grad driftsregnskabet, da investeringen 

afskrives over 5 år. 

Bestyrelsen har givet tilsagn til, at indkøbet kan ske i 2019. 

Kan udfærdigelse af arbejde i 2018 (tilbudt af Ib Skovby) igangsættes:  
Arbejdet omfatter dræn ved gavl mod P-pladsen (hovedindgang til klubhuset) samt 
reparation af vægge i kælder og flydespartling af gulvene i de 2 kælderrum mod gavlen.  
Opgaven har været skrinlagt pga. forventet større udgift til køb af bl.a. vand. 
Arbejdet kan nås udført i dette regnskab.  
Bestyrelsen har givet tilsagn til, at arbejdet kan udføres og betales i 2019. 
 

Sponsorudvalg Der arbejdes på højtryk, men der mangler tilbagemeldinger på en del sponsorater. 

Sponsorudvalget ønsker emner til nye sponsorer. Så der opfordres til, at komme med 

emner til bestyrelsen eller sponsorudvalget. 

Pt. mangler der en del i at nå samme niveau som i 2018. 

Turneringsudvalg Wohlensbergs Nytårsturnering, afholdes som sæsonens sidste turnering den 6. januar. 

Klubben er vært ved kransekage og champagne. Bestyrelsen håber på godt vejr og mange 

deltagere.  

 

Tilmelding til regionsgolf er i gang. 

 

Der afholdes møde i turneringsudvalget mandag, den 28.1.2019 kl. 18:00 hos Kontor Syd. 

 

Der er ytret ønske, om der skal laves en ægteskabsturnering. Det er en stor succes i 

andre klubber. 

 

Preben Grinsted forbereder afholdelse af møder med de nye golfregler. Datoerne 

offentliggøres senere. Preben har allerede holdt regelmøder i dame-, herre- og 

seniorklubben 

Begynderudvalg Intet at berette. 

Husudvalg Rengøringen foretages frem til 31.3.2019 kun én gang ugentligt. 
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Eliteudvalg Der sker ikke så meget pt.  

Når det nye trænings lokale over bagrummet er etableret, vil vi gerne afsøge muligheden 

for at etablere vintertræning i et eller andet omfang. 

Vi har Ole Staun, som har tilbudt at være tovholder på det, såfremt det kan lade sig gøre. 

 

GDPR: Arbejdet startes op igen i starten af det nye år. 

Juniorudvalg Status over 2018 fra Juniorudvalget: 

15 juniorer har deltaget i træning med Troels, som blev gennemført i to hold, et for de 

nyest tilkomne og et for dem, som har trænet tidligere. Der var en meget positiv 

udvikling blandt mange af spillerne, og flere af dem spillede sig ned i hcp. 54 i sæsonen.  

Ud over træning er der afholdt flere matches herunder fredagsmatch, match med eliten 

samt afslutningsmatch med forældre/bedsteforældre.  

I august blev der afholdt en golf Camp, hvor juniorerne trænede hele torsdag og hele 

fredag med Troels, hvorefter juniorudvalget tog over fredag eftermiddag og underholdt  

Fredag aften, samt overnattede i klubhuset med juniorerne. Lørdag formiddag blev der 

spillet en runde på par 3 banen, hvor man tydeligt kunne se, at træningen dagene inden 

havde hjulpet juniorerne et stort skridt videre i deres udvikling.  

Vi håber at kunne tiltrække yderligere spillere til næste sæson, og håber at kunne bygge 

videre på dette års positive udvikling.  

Victor Thybo og Christian Høiset har i år også deltaget i elitetræning og 

repræsenteret klubbens 5. divisions hold med stor succes. Desuden har de deltaget i 

Junior Distrikt Tour og i junior holdturnering, hvor de sammen med Rasmus Bachmann 

vandt deres pulje og gik videre til landsfinalen. I de danske årgangsmesterskaber fik 

Victor en helt fantastisk 2. plads, som blev belønnet med en træningslejr med det danske 

landshold under 'Made in Denmark' ugen. 

 

Pkt. 4 Jubilæumsfesten 

Sagsfremstilling Vi har fået et tilbud fra Evolving-E. Samme orkester som i 2018.  
Skal der indgås kontrakt med dem for 2019? 
Bestyrelsen har godkendt tilbuddet. 

Åben/lukket Åben 
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Pkt. 5 Generalforsamling 2019. 

Sagsfremstilling Dato og sted offentliggøres senere. P.t. leder vi efter et egnet lokale, idet 

Multikulturhuset ikke er ledigt. 

På valg er Sven-Erik Vad, Bjarne P. Wulf og John Senger. 

Sven-Erik genopstiller ikke, mens Bjarne og John er villige til genvalg. 

Suppleanterne Preben Grinsted og Claus Thorsted er på valg.  

Preben genopstiller ikke, mens Claus er villig til genvalg. 

Preben fortsætter som formand for turneringsudvalget og i handicap- og regeludvalget. 

Åben/lukket Åben  

 

Pkt. 6 Formandsmøde 2019 

Sagsfremstilling Tirsdag, den 12.2 kl. 16:30 klubhuset.  
Formandsmøde kl. 18:00.  
Invitationer sendes ud inden jul. Tilmelding via mail til zanchetta@tdcspace.dk  

Åben/lukket Åben 

 

Pkt. 7 Dato for møde med Nordborg Golfklub  

Sagsfremstilling  Greenfee aftalen skal genforhandles inden 31.1.2019.  

Åben/lukket Åben 

 

Pkt. 8 Budgetmøde 

Sagsfremstilling Den 8. januar kl. 18:00 hos Kontor Syd. 

Åben/lukket Åben 

 

Pkt. 9 Møde i begynder/aktivitetsudvalget 

Sagsfremstilling Der indkaldes til møde om nye tiltag vedr. nye medlemmer. John Larssen og Aase Møller 

Hansen deltager. Claus Thorsted indtræder i stedet for Sven-Erik Vad.  

Det opfordres til, at der tillige kunne være nogle af klubbens medlemmer, der deltager i 

udvalget for at få nye friske ideer til, hvordan vi får nye medlemmer. 

Åben/lukket Åben 

 

Kommende møder:  

08.01.2019 kl. 18:00 budgetmøde hos Kontor Syd  
 
12.02.2019 kl. 16:00 BM i klubhuset 
                     kl. 18:00 Formandsmøde 

mailto:zanchetta@tdcspace.dk

