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Bestyrelses- og budgetmøde, den 8.1.2019  
Referat 

 

 

Referat: 

Pkt. 1 Godkendelse af referat af 10.12.2018 

Sagsfremstilling Referatet er godkendt. 

Åben/lukket Åben 

 

Pkt. 2 Økonomi og medlemsstatus 

Sagsfremstilling Medlemmer: 

På grund af udmeldelser pr. 31.12.2018, er medlemstallet reduceret med 25 siden sidste 

optælling. Der er nu 701 der er spilleberettiget på den store bane.  

Økonomi: 

Klubben har et estimeret overskud på kr. 250.000 for 2018. 

For 2019 budgetteres med et tilsvarende resultat. 

På trods af det fine regnskab, er klubbens likviditet fortsat under stort pres, hvilket bl.a. 

skyldes de investeringer klubben har foretaget.  

Regnskab og budget vil blive gennemgået på generalforsamlingen den 18.2.2019. 

Åben/lukket Åben 

 

Tid/sted Mandag, den 8.1.2019 hos kontor Syd 
Bestyrelsesmøde og budgetmøde  

  Mødenr. 01 2019 

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. 3 Nyt fra udvalgene 

Baneudvalg Der laves dræn på hul 4, 7 og 18. 
Det er planlagt, at der plantes et træ på hul 5, hvor hegnet er fældet. 
Arbejdet omkring klubhuset er igangsat. Der lægges dræn, således at der ikke længere 
trænger vand ind i kælderen.  

Sponsorudvalg Sponsorudvalget arbejder på højtryk, men der er udfordringer med at nå op på samme 

sponsorindtægter som i 2018. Der mangler fortsat sponsorer til 4 huller.   

Da der er 2, der stopper i sponsorudvalget, skal der findes 2 nye til udvalget. 

Bestyrelsen arbejder på sagen, men findes der medlemmer, som ønsker at deltage i 

arbejdet, kan bestyrelsen kontaktes.  

Turneringsudvalg Den første turnering i 2019 er netop gennemført. 

Der var 56 deltagere til turneringen og der var 3 på venteliste.  

Turneringen blev gennemført med flotte vinderresultater.  

Der foreligger en foreløbig turneringsplan, som vil være klar til turneringsudvalgsmødet, 

som afholdes 28.01.2019. Umiddelbart herefter vil turneringsplanen blive offentliggjort. 

Begynderudvalg Intet nyt 

Husudvalg Intet nyt 

Eliteudvalg Intet nyt 

Juniorudvalg Intet nyt 

 

Pkt. 4 Pølsehuset  

Sagsfremstilling Hvordan får vi bemandet pølsehuset fremadrettet og hvordan får vi aktiveret vores 
medlemmer på en positiv og konstruktiv måde til glæde for alle medlemmer i klubben. 
 
Punktet vil blive drøftet, som et punkt på dagsordenen på mødet med formændene for 
”klubberne i klubben” og diverse udvalg. Mødet afholdes den 12.2.2019.  
Husk tilmelding 

Åben/lukket Åben 

 

Pkt. 5 Generalforsamling 18.2.2019 

Sagsfremstilling Generalforsamlingen afholdes i foredragssalen på IHS kl. 19.00. 

Der udsendes indkaldelse til generalforsamlingen snarest. 

Åben/lukket Åben 
 

Pkt. 6 Træningsfaciliteterne 

Sagsfremstilling Hvordan går det med færdiggørelsen af træningsfaciliteterne og hvordan skal træning 

foregå og hvad skal det koste. 

 

I løbet af den næste måned, vil der blive mulighed for, at benytte de nye træningslokaler.  

Da der endnu ikke er trackman eller lignende udstyr installeret i lokalet, vil det indtil 

videre være gratis at benytte lokaliteterne. 

Det vil komme yderligere oplysninger på klubbens hjemmeside, når lokaliteterne kan 

benyttes. 

Åben/lukket Åben  
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Pkt. 7 Fritspilsordningen 

Sagsfremstilling Genforhandling af aftalen med Nordborg Golfklub skal ske inden 31.1.2019.  
 
Der arbejdes på, at få yderligere klubber med i ordningen. F.eks. Benniksgaard og 
Aabenraa. Sønderjyllands Golfklub ønsker pt. ikke at deltage i ordningen. 
Formanden kontakter Nordborg Golfklub. 

Åben/lukket Åben 

 

Pkt. 8 Solceller 

Sagsfremstilling Sønderborg Golfklub fik i 2015 75.000 kr. fra Sydbank og fabrikant Mads Clausens Fond. 

Klubben har tillige afsat yderligere midler, og nu er tiden inde til, at pengene bliver brugt 

til det ansøgte formål - solceller. Formanden foreslår derfor, at vi investerer i solceller i 

2019 og hvis ikke, sender pengene retur til de 2 givere. 

 

Bestyrelsen har tidligere taget en principiel beslutning om at investere i solceller.  

Midlerne fra den planlagte momsrefusion plus fondsmidlerne benyttes til investeringen, 

som planlægges gennemført i 2020. 

Såfremt dette ikke lykkes, vil klubben tage kontakt til Sydbank og fabrikant Mads 

Clausens Fond, for at lave en aftale omkring de beløb, klubben har modtaget.  

Åben/lukket Åben 

 

Pkt. 9 
Etablering af Augustenborg Fælles Foreningsråd. 

Sagsfremstilling Formålet med foreningen er at samle byens foreninger for at få mest mulig udvikling af 

bystrategien og de midler kommunen og andre bidragydere stiller til rådighed. 

Formanden har givet udtryk for, at han er positiv, men bestyrelsen skal selvfølgelig være 

med på ideen. 

Bestyrelsen har tilsluttet sig ideen, hvilket formanden formidler til Foreningsrådet. 

Åben/lukket Åben 

 

Kommende møder:  

12.02.2019 kl. 16.00 BM i klubhuset 
                      kl. 18.00 Formandsmøde  
18.02.2019 kl. 19.00 Generalforsamling på IHS  
 

 


