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Bestyrelsesmøde, den 15.04.2019  
Referat 

 

 

Referat: 

Pkt. 1 Godkendelse af referat af 06.03.2019 

Sagsfremstilling Referatet blev godkendt med følgende bemærkninger: 
- hjælp til sekretariatet er endnu ikke afklaret. Der arbejdes videre med sagen. 
Jobannonce er blevet udarbejdet.  
 

Åben/lukket Åben 

 

Pkt. 2 Økonomi og medlemsstatus 

Sagsfremstilling Økonomi: Der kommer en opdatering på næste bestyrelsesmøde 

Medlemsstatus: Der er en positiv udvikling i medlemstallet og der er startet nye 

begynderhold op.  

Åben/lukket Åben 

 

 

Tid/sted Mandag, den 15.04.2019   
Kl. 18.00 i klubhuset 

  Mødenr. 04 2019 

Deltagere Gerhard Bertelsen Formand  

John Larssen Næstformand  

John Senger Kasserer 

Bjarne P. Wulf  

Claus P. Christensen  

Tove A. Zanchetta 
Johannes R. Hansen 

Sekretær 
 

Claus Thorsted Suppleant 

Hanne Thaysen Suppleant 

  

Afbud Hanne Thaysen 

Referent Tove Z.   
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Pkt. 3 Nyt fra udvalgene  
Baneudvalg: 
Banen er ved at blive optimeret, således at den står fint til DGU turneringen og til den 
nye sæson. 
Johannes træder ind i baneudvalget sammen med Søren Ploug. 

  Sponsorudvalg: 

De har lavet aftale med Hotel Alsik inkl. udlevering af greenfee billetter. 

I år til dato har 250 greenfee spillere bekræftet aftaler ifm. klubbens tilbud. Der er gjort 

et stort arbejde og det har givet et flot resultat.  

  Turneringsudvalg: 

Årets første turnering er afholdt i weekenden.  

Plantorama var igen i år sponsor på denne turnering. Og lovede at vende tilbage i 2020.  

46 spillere deltog.  

Efter en runde med både sol, men også en rigtig kold vind, var det dejligt at komme ind 

til et åbent pølsehus, hvor de varme ringridere og en kolde fadøl blev nydt med velbehag. 

På trods af at det var så tidligt i sæsonen, var der fine vinderscores. 

A-rækken blev vundet af Frank G. Larsson med 39 point 

B-rækken blev vundet af Tove Zanchetta med 35 point 

C-Rækken blive vundet af Jesper Didriksen med 31 point. 

Tillykke til årets første vindere.  

Næste turnering er Thybos Påsketurnering den 22.04.2019. Der er pt. 67 tilmeldte. Det er 

en attraktiv turnering, hvor der plejer at være venteliste.   
Begynderudvalg: 
16 nye spillere er startet med et begynderforløb. Klubben håber, at Golfens dag tillige 
kan byde flere nye medlemmer velkommen i klubben.  
 
Der er lavet tilbud på dagen, således at dem der melder sig ind den dag, vil få en rabat på 
100 kr. og 3 bolde. Der er tillige 3 bolde til dem, der har henvist de nye medlemmer.  
Husudvalg: 

Intet at berette 
 

Eliteudvalg: 
Elitespillerne har haft første trænings/opstartsweekend. Der var 12-13 deltagere. 
Træning foregår torsdag fra 17-18.30. 
Turneringen starter 4. og 5. maj  
Juniorudvalg: 
Juniorudvalget har tilbudt at medvirke i ”aktiv sommerferie” i ugerne 28 og 29. 

 

Pkt. 4 Brug af Trackman og priser 

Sagsfremstilling Der åbnes for brug af Trackman i uge 16.  
Der kan spilles fra kl. 6-22 hver dag.  
I opstartsfasen sker det til en reduceret introduktionspris. 
Der henvises til klubbens hjemmeside, hvor regler og priser for brug af Trackman vil 
fremgå. 
Det er vigtigt at holde orden i lokalet og efterlade det i pæn stand – derfor husk at rydde 
op efter endt brug. 

Åben/lukket Åben 
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Pkt. 5 Hvem overtager Aksels opgaver 

Sagsfremstilling Der arbejdes videre med fordeling af arbejdsopgaverne.  

Indtil videre vil bestyrelsen og Helene sørge for, at opgaverne bliver udført. 

Helene bestiller til automaterne og fortsætter den midlertidige ordning. 

Åben/lukket Åben 

 

Pkt. 6 Ansøgning fra Mulligan  

Sagsfremstilling Ansøgningen af 15.03.2019 fra Mulligan om generelt at starte på hul 10 og 13 er drøftet i 

bestyrelsen.  

Beslutningen, som vi tidligere har meddelt, fastholdes.  

Ansøgningen af 27.03.2019 om at måtte slå ud på hul 10 og 13 på følgende datoer 

11.04.19 + 09.05.19 + 06.06.19 + 08.08.19 er bevilget, da IHS har undervisning på banen 

disse dage. 

Åben/lukket Åben  

 

Pkt. 7 Orientering om DGU turneringen 11. og 12. maj 

Sagsfremstilling Der er afholdt med DGU møde vedr. turneringen.  
Der skal bruges en del hjælper, og vi appellerer til, at medlemmernes opbakning.  
Der udarbejdes et skema med oversigt over de arbejdsopgaver, medlemmerne kan 
melde sig til at udføre. Skemaet kommer på hjemmesiden, samt bliver tilsendt på mail. 

Åben/lukket Åben 

 

Pkt. 8 Vedtægtsændring 

Sagsfremstilling Bestyrelsen har modtaget en opfordring fra Søren Kamp Knudsen om nedsættelse af et 

”lovudvalg” til at gennemgå klubbens vedtægter. 

Bestyrelsen har besluttet ikke at nedsætte et udvalg, men vil i årets løb gennemgå 

vedtægterne og om nødvendigt bruge ekstern hjælp til opgaven. 

I det omfang arbejdet fører til ønske om ændring af vedtægterne vil disse forslag til 

ændring blive fremlagt på den ordinære generalforsamling i 2019. 

Åben/lukket Åben 

 

Pkt. 9 Ansættelse af Pedel og ekstra hjælp til sekretariatet 

Sagsfremstilling Den nye pedel; Benny er startet. Han bydes velkommen i Sønderborg Golfklub.  

Der arbejdes videre med en deltidsansættelse til sekretariatet. 

Åben/lukket Åben 
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Pkt. 10 Augustenborg Fælles Foreningsråd 

Sagsfremstilling Der holdes opstartsmøde den 17.4.2019.  

Åben/lukket Åben 

 

Pkt. 11 Frivillighedskampagne 

Sagsfremstilling Johannes har udarbejdet en oversigt over arbejdsopgaver, som medlemmerne kan 

tilmelde sig.  

Dette sendes til medlemmerne, som skal svare tilbage på, hvilke arbejdsopgaver, man 

ønsker at melde sig til, eller om de ikke ønsker at hjælpe.  

Dette tiltag vil være med til, at greenkeeperne kan frigøres, til at have deres fokus på 

forbedring af selve banen. Dette vil tillige være med til, at give et socialt løft i klubben på 

tværs af alle klubberne. 

Åben/lukket Åben 

 

Pkt. 12 GDPR 

Sagsfremstilling Det undersøges om hvorledes klubberne i klubben er omfattet af 

persondataforordningen i forhold til hovedklubben.  

Klubbernes formænd vil efterfølgende blive orienteret. 

Åben/lukket Åben 

 

Pkt. 13 Alkoholbevilling 

Sagsfremstilling Klubben har fået forlænget alkoholbevillingen til 2027. 

Åben/lukket Åben 

 

Pkt. 14 Gavekort 

Sagsfremstilling Klubben tilslutter sig salg af startpakker via DGU.  

Startpakken er en fin gaveæske indeholdende et gavekort til klubbens 

prøvemedlemsskab. 

Salget foregår via shoppen på DGU´s hjemmeside. 

DGU foretager pakning og forsendelse af gaveæsken. 

Åben/lukket Åben 

 

Pkt. 15 DGU hvervekampagne 

Sagsfremstilling Da klubbens medlemstal har været faldende de sidste 10 år, har vi i dag haft besøg af Kim 

Uldahl fra DGU, som fremlagde tilbud om assistance til, hvorledes vi i samarbejde med 

DGU rekrutterer flere nye medlemmer, således af vi får stoppet medlemsnedgangen. 

Bestyrelsen arbejder videre med sagen. 

Åben/lukket Åben 
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Pkt. 16 EDS runder 

Sagsfremstilling Fremover kan der spilles ubegrænsede antal EDS runder.  

Åben/lukket Åben 

 

Næste møde:  

8. maj kl. 19.00 i klubhuset 


