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Bestyrelsesmøde, den 08.05.2019  
Referat 

 

 

Referat: 

Pkt. 1 Godkendelse af referat af 15.04.2019 

Sagsfremstilling Referatet blev godkendt 

Åben/lukket Åben 

 

Pkt. 2 Økonomi og medlemsstatus 

Sagsfremstilling Medlemstal:  

Siden sidste optælling er der sket en positiv udvikling i medlemstallet. Vi har pt. i alt 728 

aktive medlemmer. Dette er et plus på 28 siden sidste optælling.  

Økonomi: 

Klubben har til dato flere greenfee indtægter end samme tid sidste år.  

Der er tilfredshed med de samlede sponsorindtægter. 

Der har været fine indtægter ifm. de første turneringer: Thybos påsketurnering, 

Plantorama og Schlüter/Frandsen. 

Åben/lukket Åben 

 

Tid/sted Onsdag, den 08.05.2019   
Kl. 19.00 i klubhuset 

  Mødenr. 05.2019 

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 Claus P.C. 

Referent Tove Z.  
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Pkt. 3 Nyt fra udvalgene 

Baneudvalg Der har været opstartsmøde i baneudvalget, hvor planerne og ønskerne for banen blev 
drøftet. 
Der arbejdes på, at lave en 3 års plan for banen. 
 
Greenkeeperne er glade for klubbens nye ”frivillighedskampagne”, som vil være med til, 
at aflaste greenkeeperne. 

Sponsorudvalg Klubbens annoncering i bl.a. golfavisen har givet mange greenfee gæster. Indtil dato har 

41 gæster har allerede besøgt klubben ifm. denne annoncering.  

Der er fortsat stor interesse for vores tilbud. 

Der arbejdes på, at få nye kræfter ind i sponsorudvalget. Er der nogen, der har lyst til at 

hjælpe, kan de henvende sig til bestyrelsen. 

Turneringsudvalg Vi haft Thybos Påske turnering med rigtig flot tilslutning med 104 deltagere. 

Vinderne blev: 

A: Kenneth Hamborg 70 slag, B: Preben Grinsted 37 p., C: Karen Stevns 41 p., D: Conny 

Sørensen 35 p. 

Aftalen vedr. Golf til fordel for børne-cancer-fonden den 8. juni er desværre blevet 

aflyst. Vi undersøger andre muligheder.  

Det er en privat turnering, hvor klubben stiller banen og turneringsledelse til rådighed. 

Overskuddet går til et godt formål, som klubben gerne vil støtte op om. 

Næste turnering, som også er åben for herrer, er dameklubbens velgørende turnering - 

Pink Cup den 5. juni. 

I den kommende weekend den 11-12/5 afholdes der DGU elite turnering for Danmarks 

bedste damer og piger her i Sønderborg Golfklub. 

Det bliver stort at opleve. Kom og vær med. 

Begynderudvalg Det første hold er begyndt med 18 spillere.  
Der starter yderligere 6-7 spillere i næste uge.  
Det er en god begyndelse på året og vi håber dette fortsætter.  

Husudvalg Intet at bemærke. 

Eliteudvalg 
 

De 2 første spillerunder er afviklet i danmarksturneringen. 

Sønderborg Golfklubs 3. divisions hold spillede hjemme lørdag mod Vejen. Holdet taber 

11-1, men trods det på papiret store nederlag, var de enkelte kampe meget tætte, der 

var bare ikke nogen der lige tippede Sønderborgs vej. Udekampen mod Sønderjyllands 

Golfklub blev tabt 10-2.  

Kval. holdet spillede uafgjort 6-6, ude mod Benniksgaard lørdag. Søndag hjemme, 

lykkedes det at hive en sejr på 7-5 hjem over Brundtland Golf. Kvalifikationsholdet er  

dermed kommet rigtig godt fra start. 

Der var rigtig god hjælp fra nogle af klubbens øvrige dygtige spillere, idet der blandt 

andet pga. konfirmation, var mange afbud til denne weekend fra vores faste trup.  

De næste runder spilles d. 15 og 16 juni. Begge hold har hjemmekamp samme dag 

søndag d. 16 juni. 1. tee tid kl. 08:00. 

Juniorudvalg Klubben er tilmeldt aktiv sommer for 4-10 klasserne i sommerferien. 
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Pkt. 4 Evaluering af golfens dag 

Sagsfremstilling Der var mødt ca. 12 hjælpere op på dagen. Tak for hjælpen til alle. 
Der kom ca. 25 interesserede. 
På dagen fik vi 2 indmeldelser, men der var 5-6, der var meget interesserede og de skal 
nok komme igen. Så er det spændene, om der kommer endnu flere. 
 
Pølsehuset var åbent og fadølsanlægget betjent, da der samtidig var den store private 
turnering, Schlüter/Frandsen, med 80 deltagere. 
 
En god dag, men det ville være dejligt, om der kom endnu flere potentielle golfspillere.   

Åben/lukket Åben 

 

Pkt. 5 Status på DGU turnering 

Sagsfremstilling Der er i alt tilmeldt 93 deltagere. 

 

Der spilles lørdag fra kl. 7.00 - ca. kl. 20.00. 

Søndag forventes det, at der spilles fra kl. 8.00 - kl. 15.00. Det er dem, der kvalificerer sig, 

der spiller søndag, og det forventes, at være mellem 30-40 spillere, der klarer cuttet. 

Der er bespisning i klubhuset med morgenmad, sandwich og pølser og kartoffelsalat fra 

grill huset.  

Der er 30 hjælpere om lørdagen og 20 om søndagen. Nogle er dog gengangere, men 

dejligt med den store opbakning fra de frivillige hjælpere.  

Der er lavet en arbejdsplan for dagene, som er sendt til alle hjælpere. Tak til alle 

hjælpere, der har lyst til at bidrage. 

Åben/lukket Åben 

 

Pkt. 6 Status på overtagelse af Aksels opgaver 

Sagsfremstilling Der er pt. ingen til at overtage Aksels opgaver. 

Bestyrelsen tager tjansen med opfyldning af automaten torsdag og lørdag/søndag indtil 

videre.  

Der udarbejdes en plan for resten af året.  

Helene fortsætter som hidtil med bestilling m.m. 

Åben/lukket Åben  

 

Pkt. 7 Frivillighedskampagnen - hvordan går det 

Sagsfremstilling Der kom 10 tilmeldinger i første omgang.  
Efter lidt reklame kom der dog yderligere 8, så nu er der i alt 18.  
 
Det ville være dejligt, om flere havde lyst til at melde sig som hjælpere.  
 
Der arbejdes på, om der må sendes en besked til samtlige medlemmer, men vi skal 
overholde loven. Det undersøges hos DGU, hvad der er tilladt.  

Åben/lukket Åben 
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Pkt. 8 DGU hvervekampagne (CT og HT) 

Sagsfremstilling Der holdes møde med DGU den 27. maj.  

Claus Thorsted og Hanne Thaysen er tovholdere i projektet.  

Det handler om, hvordan vi får nye medlemmer og fastholder bestående med hjælp fra 

DGU, som stiller deres ekspertise til rådighed. 

Åben/lukket Åben 

 

Pkt. 9 Ønske om træning i seniorklubben 

Sagsfremstilling Vi har modtaget et ønske fra seniorklubben om brug af vores træner. Dette kunne være 
at få undervisning i grupper. 
Sagen drøftes med Troels, hvorefter klubben vender tilbage.   
Vi undersøger muligheden for at lave regelundervisning.  
 
Der arbejdes på, at lave et åbent hus arrangement i vores nye træningsrum, hvor vores 
Trackman bliver demonstreret og kan afprøves. Det forventes at ske i efteråret. 

Åben/lukket Åben  

 

Pkt. 10 Augustenborg Fælles Foreningsråd 

Sagsfremstilling Godkendelse af den tilsendte pressemeddelelse. 

Bestyrelsen har godkendt pressemeddelelsen.  

Åben/lukket Åben 

 

Pkt. 11 Pink cup 

Sagsfremstilling Der skal tages stilling til betaling af telt og pris på køb af øl anker. 

Bestyrelsen har besluttet at støtte Pink cup og dermed støtte kræftforskningen. 

Øl-anker bestilles gennem klubben. Pris 750 kr. 

Klubben giver derudover et tilskud på 2.500 kr. til teltet. Det var meningen, at Pink Cup 

og Børnecancerfonden skulle dele udgifterne til telt, men den turnering er desværre 

blevet aflyst og Pink cup stod med udgiften alene.  

Åben/lukket Åben 

 

Pkt. 12 SE fond - ansøgning 

Sagsfremstilling Vi fik afslag på vores første ansøgning.  

det er dog mulighed for at søge om tilskud igen 1.6.2019. 

Der er søgt som tilskud til nyt tag på maskinhuset. 

Åben/lukket Åben 
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Pkt. 13 Vurdering af ejendomsværdi 

Sagsfremstilling Vi har søgt om at få nedslag i grundværdien.  

Klubben har fået tilbagemelding med et nedslag på 400.000 kr. på ejendomsværdien. 

Grundværdi uændret.  

Da det er grundværdien, vi vil have nedsat, grundet eventuel fremtidig ejendomsværdi 

skat, prøver vi at klage en gang til. 

Åben/lukket Åben 

 

Pkt. 14 Pressedækning 

Sagsfremstilling Klubben ønsker at være mere synlig i medierne. 

 

DGU turneringen er omtalt i de digitale aviser.  

Der er tillige sendt til aviserne og vi håber, de vil bringe omtalen. Men det er desværre  

ikke altid, de ønsker at bringe vores nyheder. 

 

Der sendes også, når der er resultater fra afholdte turneringer. 

 

Ved arrangementer skal de ansvarlige sørge for mediedækning. Både foromtale og 

resultater. Der kan rettes henvendelse til Claus Thorsted, som vil være behjælpelig med 

udformning af en pressemeddelelse og evt. billeder. 

 

Pink cup kontaktes for at aftale foromtale af turneringen.  

Det kan også være spændende billeder fra banen.  

Åben/lukket Åben 

 

Næste møde:  

3. juli kl. 19.00 i klubhuset. 


