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Bestyrelsesmøde, den 6.3.2019 
Referat 
  

    

 

Referat: 

Pkt. 1 Konstituering af bestyrelsen og fordeling af arbejdsopgaverne 

Sagsfremstilling Følgende poster og opgaver er fordelt på mødet 
 
Poster: 
Formand:          Gerhard Bertelsen 
Næstformand: John Larssen 
Kasserer:           John Senger 
Sekretær:          Tove Zanchetta  
 
Arbejdsopgaverne: 
• Baneudvalg – Bjarne P. Wulf (repr. i bestyrelsen)  

• Sponsorudvalg – John Larssen (kontaktperson)  

• Turneringsudvalget – Tove A. Zanchetta (repr. i bestyrelsen)  

• Handicap- & Regeludvalg – John Senger (repr. i bestyrelsen)  

• Baneservice – Claus Thorsted (repr. i bestyrelsen)  

• Husudvalg – Tove Zanchetta (kontaktperson)  

• Juniorudvalg – Johannes R. Hansen (kontaktperson)  

• Eliteudvalg – Claus Peter Christensen (repr. i bestyrelsen)  

• Begynderudvalg – John Larssen (repr. i bestyrelsen))  

• Dameklubben – Hanne Thaysen (kontaktperson)  

• Herreklubben – Johannes R. Hansen (repr. i bestyrelsen)  

• Seniorklubben – Hanne Thaysen (kontaktperson)  
 

Åben/lukket Åben 

 

Tid/sted Onsdag, den 6.3.2019 kl. 18:00 i klubhuset    Mødenr. 03 2019 

Deltagere 
  
  

  

Gerhard Bertelsen Næstformand  

John Senger Kasserer  

John Larssen   

Bjarne P. Wulf  

Claus P. Christensen  

Tove A. Zanchetta 
Johannes R. Hansen 

Sekretær 
 

Claus Thorsted Suppleant 

Hanne Thaysen Suppleant 

Afbud Johannes og Hanne 

Referent Tove Z.   
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Pkt. 2 Godkendelse af referat af 12.2.2019  

Sagsfremstilling Referatet er godkendt uden bemærkninger 

Åben/lukket Åben 

 

Pkt. 3 Økonomi og medlems status 

Sagsfremstilling Medlems status: 

Antallet af medlemmer er uændret i forhold til sidste optælling. 

Det er positivt, at der kun er ganske få kontingentrestancer. 

Indskud og kontingent: 

De medlemmer der ikke har betalt indmeldelsesgebyr (kr. 3.000) og indskud (kr. 1.000 

som refunderes ved udmeldelse) er hidtil blevet opkrævet 1.000 kr. ekstra i kontingent 

årligt – uden tidsbegrænsning. 

Vi ændrer denne ordning således, at dette forhøjede kontingent stopper efter 5 år, 

hvorefter man overgår til samme kontingentbeløb, som medlemmer der har betalt 

indmeldelsesgebyr og indskud. Der refunderes IKKE noget af det indbetalte beløb ved 

udmeldelse. 

Dermed tilgodeser vi både de medlemmer der ikke ønsker at betale indskud og 

indmeldelsesgebyr ved, at de kan betale et forhøjet beløb i en tidsbegrænset periode og 

samtidig er der stadig en mindre fordel ved - og dermed et incitament til - at betale 

indskud og indmeldelsesgebyr. 

Ordningen indføres med tilbagevirkende kraft – forstået således, at de hidtidig modtagne 

indbetalinger af forhøjet kontingent tæller med i den tidsbegrænsede periode på 5 år. 

Åben/lukket Åben 
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Pkt. 4 Nyt fra udvalgene 

Baneudvalg 
 

Klubbens greenkeepere er pr. 1.3.2019 startet deres arbejde på banen. 
Vores sæson arbejdere og vores nye pedel (nyansat Benny Jensen ca. 10-12 timer 
ugentlig) starter 15.4.2019 
Alle markeringer på banen vil være klar inden udgangen af marts.  
På hul 5, skal der på grund af vandstanden, ske en mindre udvidelse af søen. Samtidig 
skal søen som tidligere skærmes af med brædder. Buskadset til højre ved 
gennemgangen bliver reduceret. 

Sponsorudvalg 

 

Der er lavet aftaler med flere småsponsorer. Klubbladet forventes færdigt inden 

udgangen af marts. 

Fakturaer til sponsorerne vil snarest blive sendt ud. 

Sponsoraftalen med OK er endnu ikke klar med tilmelding på nettet.  

Turneringsudvalg Turneringsprogrammet er nu fastlagt, og der er åbnet for tilmelding til de to første 
klubturneringer i april: Plantorama og Thybo Proshop påsketurnering. 

Programmet kan ses på hjemmesiden: 
http://www.sonderborggolfklub.dk/turneringsprogram.html 

DGU turnering – kontaktperson og ansvarlig for opgaverne. 
Tove, Johannes, Gerhard og Claus T. er ansvarlige for denne opgave. 
Der vil snarest blive sendt besked ud vedr. arbejdsopgaverne, som klubben skal bruge 
hjælpere til.  
Vi håber på stor opbakning fra klubbens medlemmer.  

Begynderudvalg Der er opstartsmøde i begynderudvalget tirsdag den 19.3.2019. 

Husudvalg Der er intet at berette. 

Eliteudvalg Udvalget arbejder på planlægning af årets aktiviteter. Klubbens nye 
træningsfaciliteter vil indgå i denne planlægning.  

Juniorudvalg Junior udvalget holder opstartsmøde 3.4.2019. Diverse aktiviteter, herunder bl.a. en 
gentagelse af en junior camp med overnatning, er under planlægning. 
 
Invitationer til skolerne er sendt ud. 

 

Pkt. 5 Kultur & Idrætsnatten i Sønderborg 

Sagsfremstilling Invitation modtaget til kulturnatten den 23. august 2019.  
 
12.6.2019 afholdes møde vedr. kulturnatten. 
CPC deltager i mødet for at bestille pladsen. 

Åben/lukket Åben 

 

Pkt. 6 
Golfens dag 28.04.2019 

Sagsfremstilling Planlægning, markedsføring og ansvarlig. 
JL og TZ planlægger og er ansvarlige for Golfens dag. 

Åben/lukket Åben 

 

  

http://www.sonderborggolfklub.dk/turneringsprogram.html
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Pkt. 7 Aktiv sommerferie 

Sagsfremstilling Invitation fra Sønderborg Kommune om klubbernes deltagelse i aktiv sommerferie. 
Det overvejes, om klubben vil gå aktivt ind i denne aktivitet.  

Åben/lukket Åben 

 

Pkt. 8 Hjælp til sekretariatet 

Sagsfremstilling Klubben er i kontakt med jobcentret. 

Åben/lukket Åben 

 

Pkt. 9 Introduktionskort 

Sagsfremstilling Fordeling af kortene som vi modtager fra DGU. 
7 DGU kort, hvoraf de 2 er Nordiske kort, blev fordelt i bestyrelsen. 

Åben/lukket Åben 

 

Pkt. 10 Træningsfaciliteterne 

Sagsfremstilling Alle de fondsmidler klubben har modtaget til formålet er brugt.  

Restbeløbet er finansieret via leasingaftaler.  

Indtægterne fra brug af træningsfaciliteterne forventes at kunne finansiere udgifterne til 

leasing aftalerne.  

Der sættes kameraovervågning op i lokalet.  

Som appetitvækker laves der en introduktionsfilm om brug af lokalerne og Trackman. 

Der installeres internet i lokalet. 

Træningsfaciliteterne vil stå klar inden udgangen af marts.  

I opstartsfasen vil det være til en reduceret opstartspris. Priserne vil blive oplyst i 

forbindelse med åbning af træningsfaciliteterne. 

Der vil skulle reserveres tid og betales via GolfBox. 

Der opstilles køleskab med drikkevarer, som betales via MobilePay. 

Åben/lukket Åben 

 

Pkt. 11 Billeder 

Sagsfremstilling Der vil i løbet af sommeren blive taget nye billeder til FB, flyers m.m.  

Claus Thorsted vil forestå dette arbejde. 

Åben/lukket Åben 

 

Næste møde:  

15.4.2019 kl. 18.00 i klubhuset 


