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Bestyrelsesmøde, den 3.7.2019  
Referat 

 

 

Referat: 

Pkt. 1 Godkendelse af referat af 08.05.2019 

Sagsfremstilling Referatet er godkendt med følgende bemærkninger: 

 Ansøgning til SE er sendt. Vi afventer svar. 

 Forespørgsel fra seniorklubben vedr. gruppetræning er drøftet med Troels. Der 
vil komme tilbud, som vil fremgå af klubbens hjemmeside. 

 Klubbens klage over vurdering af ejendoms-/grundværdi er sendt videre til 
behandling. 

Åben/lukket Åben 

 

  

Tid/sted Onsdag, den 3.7.2019   
Kl. 19:30 i klubhuset 

  Mødenr. 06 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 Ingen 

Referent Tove Z.   
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Pkt. 2 Økonomi og medlemsstatus 

Sagsfremstilling Medlemstal: 

Medlemstallet er faldet med 16 og ligger nu på 712.  Heraf er 645 aktive og 72 fleks-

medlemmer. Faldet i medlemstallet skyldes, at der er udmeldelsestermin pr. 30.06.  

Næste udmeldelse kan ske pr. 31.12. 

Udmeldelse skal ske med en måneds varsel til de nævnte datoer. 

Økonomi: 

Kontingentopkrævninger er sendt ud for 2. halvår og vi ligger en smule over budget. 

Indtægterne for arrangementer (greenfee, IHS, turneringer m.m.) ligger meget fint og 

over budgettet.  

Indtægter fra automaterne ligger også fint og over budgettet.  

Lønudgifterne er faldet. Dette skyldes diverse tilskud i begyndelsen af året.  

Åben/lukket Åben 

 

Pkt. 3 Nyt fra udvalgene 

Baneudvalg Allan har sagt op pr. 15.08.2019, men har tilbudt at hjælpe et par dage om ugen, indtil 
anden løsning er fundet. Der arbejdes på ansættelse af ny medhjælper.  
Vi har haft besøg af Miljøstyrelsen. Der var en enkelt bemærkning, men ellers var alt i 
orden. 
Det undersøges, om klubben kan få egen vandboring. Hvis det ikke lykkes at få de 
tilbagevendende problemer løst, kontaktes Teknisk Forvaltning. 
Det undersøges, om der kan laves kasser i rustfrit stål til på par 3 hullerne til nærmest 
flag i turneringer.  

Sponsorudvalg Der arbejdes fortsat på at få nye ind i udvalget. 

Samarbejdet med husudvalget fremhæves som fortrinligt. 

Jakob H. deltager/inviteres til formøde til næste BM. 

Turneringsudvalg Den 5. juni havde dameklubben Pink Cup, med 108 deltagere heraf 44 mænd. 

Vinderne blev A: Anne Marie Thisgaard 41, B: Jette Davidsen 33, A: John Larssen 42, B: 

Finn Karlsen 39 point. 

Den 23. juni blev der spille Profil Optik's Skt. Hans ægtepar og mix turnering med 80 

deltagere. 

Vinderne blev Par: Connie og Bjarne P. Wulf 39, mix: Allan Ohlsen og Hans Jørgen 

Godiksen med 40 point.  

Linak Als Tour den 29. og 30. juni med 80 deltagere. Nordborg var i år en den del bedre 

repræsenteret end Sønderborg. 

Vinderne blev A: Bjarne Jensen -7, B: Peter Eriksen 76, C: Vivian Kock 72 point. 

Sønderborg var dog pænt repræsenteret ved præmiebordet. 

Næste turneringer: 

Jutta Sko Cross Country den 11. august og  

Jubilæumsturnering- og fest den 24. august ved Kontor Syd og Teknidan. 

Begynderudvalg År til dato er der tilmeldt 35 begyndere, hvoraf 2 allerede er fritspillet. 
De 28 arbejder stadig ihærdigt på at blive fritspillet til den store bane.  
De 5 er fra 2018, og måske har de tabt pusten. 

Husudvalg Der er intet at berette. 
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Eliteudvalg Elitespillerne er gået på sommerferie.  
Første halvår er gået ok, men der har dog været udfordringer med bl.a. at stille hold og 
resultaterne har også været lidt svingende.  

Juniorudvalg Juniorerne holder også sommerferie, men det kører som planlagt.  
Det kunne dog være ønskeligt, at flere deltager i træningen. 
Udover den ugentlige træning, har der været ca. 10 deltagere til skolearrangementerne 
de 2 tirsdage á 1 time. 

 

Pkt. 4 Jubilæumsturnering  

Sagsfremstilling Fordeling af opgaver: 
Skemaet vedr. fordeling af opgaverne er ajourført og sendes til de involverede. 

Åben/lukket Åben 

 

Pkt. 5 Kulturnatten 

Sagsfremstilling Bemanding og uddelegering af arbejdsopgaver: 
Skemaet vedr. fordeling af opgaverne er ajourført og sendes til de involverede. 

Åben/lukket Åben 

 

Pkt. 6 Frivillighedskampagne 

Sagsfremstilling På nuværende tidspunkt har 39 frivillige meldt sig til diverse arbejdsopgaver.  
Opgaverne og de tilmeldte fremgår af klubbens hjemmeside.  
Opgaverne bliver specificeret, når det bliver aktuelt, så alle er klar til opgaverne. 
Der arbejdes med mange spændende projekter. Herunder ændring af vintergreen på hul 
12 og plantning af rododendron bed på hul 11 ved den lille sø i bunden af fairway, samt 
forbedring og vedligeholdelse af stien mellem hul 12 og 13, således at der kommer en 
flot udsigt over marken med køer og gæs. 
Johs. arbejder med mange gode ideer, som bliver drøftet med greenkeeperne inden de 
bliver udført. 

Åben/lukket Åben  
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Pkt. 7 Rekrutteringskampagne med DGU 

Sagsfremstilling Rekrutteringskampagne er et tilbud fra DGU, hvor DGU hjælper klubben med at lave 
aktiviteter, som de har erfaring med, giver nye medlemmer. 
Der er afholdt 2 møder med Kim Uldahl fra DGU. Der er lavet en samarbejdsaftale. 
 
Der er vigtigt, at der er opbakning fra klubben og at dette er et projekt, som alle, både  
bestyrelse og medlemmerne, er en vigtig del af.  
 
Klubben skal bl.a. gøre mere brug af opdateringer på hjemmesiden og mere brug af 
Facebook. 
 
Flyers skal laves til tidligere golfspillere og til nye spillere. Disse skal bl.a. benyttes på 
kulturnatten. 
Efter kulturnatten, laves der informationsaftener for de interesserede. 
Dette afholdes mandag 26.8 og tirsdag 27.8. Begge dage fra kl. 19 til kl. 21. 
Efterfølgende laves der en turnering på den store bane, hvor nybegynderne spiller med  
et medlem af klubben.  
Dette foregår fredag 6.9 og lørdag 7.9. Der spilles Texas Scramble. 
Der skal annonceres på Facebook, samt i ugeavisens specialudgave til kulturnatten/CT 

Åben/lukket Åben 

 

Pkt. 8 DGU turnering 

Sagsfremstilling Den 11.-12. maj var der DGU elite turnering for Danmarks bedste damer og piger som var 
meget spændende at opleve med rigtigt flot golfspil. 
Der var en rigtig god stemning og turneringen gik planmæssigt med tak til alle hjælperne. 
DGU udtrykte stor tilfredshed og var imponerede over, at der var så mange frivillige 
hjælpere til arrangementet. 

Åben/lukket Åben 

 

Pkt. 9 Regelundervisning 

Sagsfremstilling Vi undersøger muligheden for at lave regelundervisning i efteråret. 

Åben/lukket Åben 

 

Pkt. 10 Automaterne 

Sagsfremstilling Opfyldning/udskiftning. 
Det undersøges, om klubben kan få en ny automat fra Fuglsang.  

Åben/lukket Åben 
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Pkt. 11 Indbrud klubhuset 

Sagsfremstilling Pengeskab uden penge og nøgleskab med nøgler er stjålet fra sekretariatet. Det hele er 
fundet, men er ikke længere brugbart. Der er skaffet nye nøgler og nøgleskabe. Der skal 
desuden anskaffes nyt pengeskab i samme størrelse som det gamle.  
Forsikringsselskabet kontaktes og oplyses om de samlede udgifter i forbindelse med 
indbruddet.  

Åben/lukket Åben  

 

Pkt. 12 Uddeling af flyers til campingpladser m.m. 

Sagsfremstilling Gerhard og Bjarne sørger for at alle campingpladser på Als får udleveret flyers. 

Åben/lukket Åben 

 

Pkt. 13 Sekretariatet 

Sagsfremstilling Bemanding: Der var 2 interesserede til den opslåede stilling, men de sprang fra inden 
møde blev afholdt. 

Åben/lukket Åben 

 
 
Næste møde: mandag, den 5. august kl. 18.30 i klubhuset.  


