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Bestyrelsesmøde, den 12.02.2019 
Referat 

 

 

Referat: 

Pkt. 1 Godkendelse af referat af 08.01.2019 

 
Sagsfremstilling 

Referatet er godkendt uden bemærkninger. 

Åben/lukket Åben 

 

Pkt. 2 Økonomi og medlemsstatus 

Sagsfremstilling Kommentarer til regnskabet og endelig godkendelse af budgettet. 

Der er ingen kommentarer til det endelige regnskab. Året overskud ligger på 250 tkr.  

Budgettet for 2019 er godkendt. 

 

Medlemstallet er uændret i forhold til sidste opgørelse. 

Medlemstallet er faldet med 18 det sidste år.  

 

Faldet er dog mindre end de senere år, og man kan håbe, at er faldet i medlemstallet 

stagnerende. 

Åben/lukket Åben 

 

Tid/sted Tirsdag, den 12.02.2019 kl. 16:00 i klubhuset    Mødenr. 02 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 afholdes snarest et møde med baneudvalg og greenkeeperne, for at planlægge 
2019. 
 
Det er med forventning om en velplejet og god bane igen i 2019  

Sponsorudvalg Vi mangler nye medlemmer til udvalget.  

Interesserede må meget gerne henvende sig til sponsorudvalget eller bestyrelsen. 

 

Der mangler fortsat 4 hulsponsorer på den store bane. 

På baggrund af sponsorudvalgets annoncering vedr. samarbejdet med hoteller, 

Nordborg Golfklub m.m. er der lavet 5 bestillinger på greenfee arrangementer med i alt 

ca. 192 greenfee spillere.  

Bestyrelsen håber, at vores medlemmer vil vise hensyn og hjælpe vore mange gæster. 

Får de en god oplevelse, får klubben en god omtale og de kommer måske på besøg igen. 

Det overvejes, at lave et sponsorat som omhandler prøvemedlemsskaber til 

virksomheder. Det har andre klubber haft succes med. 

Turneringsudvalg Turneringsplanen for 2019 er lagt på hjemmesiden. Aktivitetskalenderen er tillige 

opdateret. 

Begynderudvalg Arbejdsgruppen har udarbejdet et forslag til nye medlemmer og tidligere golfspillere. 
Tilbud til nye medlemmer vil fremgå af hjemmesiden. 

Husudvalg 
 

Eliteudvalg Der er afholdt et møde med elitespillerne for 2019, hvor 10 mand deltog. 

Juniorudvalg Der er opstartsmøde i april. Det forventes, at der igen i år afholdes en golfcamp. 

 

Pkt. 4 Status på træningsfaciliteterne 

Sagsfremstilling Det forventes, at der med udgangen af marts måned åbnes for brug af det nye 
træningslokale med Trackman.  
Der vil senere blive orienteret om hvordan brugen af banen vil foregå, samt pris. 
Der vil blive installeret kameraovervågning i lokalet.   

Åben/lukket Åben 

 

Pkt. 5 Golfdk.dk - markedsføring af SGK 

Sagsfremstilling Det blev vedtaget at fortsætte annonceringen.  

Åben/lukket Åben 

 

Pkt. 6 Fritspilsordningen 

Sagsfremstilling Ordningen fortsætter i 2019 med få aftalte ændringer. 

De indendørs træningsfaciliteter er ikke omfattet af aftalen.  

Åben/lukket Åben  
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Pkt. 7 Pink Cup 

Sagsfremstilling Dameklubben har forespurgt, om klubben vil hjælpe med betaling for teltet til Pink Cup.  
JS tager kontakt til udvalget for Pink Cup for at drøfte deres forespørgsel. 

Åben/lukket Åben 

 

Pkt. 8 Referat af møde vedr. "start af en golfrunde" 

Sagsfremstilling Møde er afholdt den 31.01 i klubhuset, hvor Sven-Erik Vad, Bjarne Wulf, Tove Zanchetta, 

Arland Nissen, Jens Lorenzen, Hans J. Gustavsen, Henrik Schaumburg og Hans Jacob 

Tækker deltog. 

 

Der skal tages stilling til, om bestyrelsen vil give tilladelse til, om der kan gives 

dispensation til, at der tillige spilles ud fra hul 13. 

          

Bestyrelsen har besluttet at reglerne er gældende som anført i bane- og 

ordensreglementet. Dvs. der kun kan spilles ud fra hul 1 og hul 10. 

 

Spillere, der starter på hul 10, har ingen rettigheder og skal huske, at der skal reserveres 

tid i GolfBox til den forventede ankomst på hul 1.  

Der skal fortsat tages hensyn, når man går fra hul 18 til hul 1, desuden skal spillere med 

tidsreservation respekteres.   

Der kan, som nævnt, søges dispensation til enkelte arrangementer/turneringer i løbet af 

året. Ansøgning skal ske til bestyrelsen. 

Reglerne er gældende for alle medlemmer i klubben. 

Der henvises i øvrigt til klubbens bane- og ordensreglement. 

Åben/lukket Åben 

 

Pkt. 10 Generalforsamling 

Sagsfremstilling Bestyrelsen er klar til at afholde generalforsamling på IHS mandag, den 18.2.2019. 

Vi håber på stort fremmøde. 

Åben/lukket Åben 
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Pkt. 11 Formandsmødet 

Sagsfremstilling Alle formænd for klubberne i klubben samt diverse udvalg er inviteret til at mødes med 
bestyrelsen for at drøfte udfordringer og frustrationer, samt dele gode oplevelser. 
Alle udvalg er repræsenteret. 
 
Følgende emner drøftes: 
 

 Hjælp til arrangementer mm.  Herunder bemanding af pølsehuset 

 Understøttelse af nye medlemmer og fastholdelse af nuværende medlemmer 

 Gunstart om vinteren  

 Persondataforordningen 
 
Spørgsmål hertil kan stilles til de respektive formænd eller bestyrelsen. 

Åben/lukket Åben 

 

Pkt. 12 GDPR 

Sagsfremstilling Gennemgang og godkendelse af de udarbejdede dokumenter. 

Bestyrelsen er snart i mål med klubbens måde at håndtere reglerne på.  

Orientering vil komme til at fremgå som et særlig punkt på klubbens hjemmeside. 

Åben/lukket Åben 

 

Pkt. 13 Planlægning af fremtidige renoveringsopgaver 

Sagsfremstilling Der indhentes tilbud på: 

 Udskiftning af tag på maskinhuset 

 Renovering af bagrummet – maler- og murerarbejde 

Tilbuddene skal benyttes til ansøgning af fonde til finansiering af arbejdet. 

Der er tillige indhentet tilbud på opførelse af solceller. Der er tidligere indhentet tilbud i 

2013, men der er indhentet nyt tilbud, som er væsentligt billigere. 

Der søges tillige om LAG midler til opførelse af solcellerne.  

Åben/lukket Åben 

 

Pkt. 14 Hjælp til sekretariatet 

Sagsfremstilling Der er afholdt et møde med jobcenter vedr. ansættelse af en flexjobber til at varetage 

opgaver som hjælp til kontoret/sekretæren.  

De første 4 uger vil være en gratis oplæringsperiode. Ansættelse skulle starte 1.4.2019.                     

Der arbejdes videre med ansættelsen. 

Åben/lukket Åben 

 

Næste møde: 18.02.2019 kl. 19.00 GF på IHS 

                          06.03.2019 kl. 18.00 BM i klubhuset 


