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Bestyrelsesmøde, den 05.08.2019 
Referat 

 

 

  

Tid/sted Mandag, den 05.08.2019 I klubhuset kl. 18.30 
Jakob Haustrup er inviteret til 1. del af mødet 

  Mødenr. 07.2019 

Deltagere Gerhard Bertelsen Formand  

John Larssen Næstformand  

John Senger Kasserer 

Bjarne P. Wulf  

Johannes R. Hansen  

Claus Thorsted 
Hanne Thaysen 

Suppleant 
Suppleant 

Afbud Tove Zanchetta, Claus P. Christensen 

Referent Hanne Thaysen   
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Dagsorden: 

Pkt. 0 Formøde med Jakob Haunstrup, Sponsorudvalget 

Sagsfremstilling Hans Erik Hansen indtræder som nyt medlem i sponsorudvalget. JH udarbejder en 

annonce til hjemmesiden, hvor der efterlyses yderligere 2-3 medlemmer, gerne kvinder, 

til udvalget. 

Der eftersendes særskilt referat fra møde med Nordborg og Sønderborg golfklubber 

vedr. det fremtidige samarbejde. 

Der indrykkes dobbeltsidede annoncer i Golfbladet og Golfavisen i 2020 – formodentligt 

2 gange i begge blade. Annoncerne bør linkes til de respektive hjemmesider. 

Det overvejes at tilbyde 2-3 overnatninger – i stedet for 1 overnatning. Det skal overvejes 

at tilbyde et 10 turs greenfee kort. 

 

Kommende samarbejde med Nordals Ferieresort, direktør Niels Fleerup, varetages af GB. 

Det forslås at vort klubblad udgår og erstattes af en ”Sponsor-/annoncørvæg” med en 

baneoversigt og annoncørskilte. Den placeres nær hovedindgangen, ved starterhuset 

eller lign. synligt sted. Der arbejdes videre med modellen og forudsætningen er, at 

økonomien ikke forringes. 

Der efterlyses en person, der er villig til løbende at opdatere bl.a. klubbens 

Facebookside. 

Der bør mindes om OK benzin-aftalen. Sælgere kan evt. deltage i forbindelse med en 

turnering, hvis sponsor accepterer dette. 

Samarbejdet med husudvalg og sekretæren fungerer fint.  

Åben/lukket Åben 

 

Pkt. 1 Godkendelse af referat af 03.07.2019 

Sagsfremstilling Referat godkendt med følgende bemærkninger: 
- Afventer stadig svar fra S.E. 
- Troels udsender tilbud om gruppetræning i l.a. uge 32 
- Undersøgelse af klubbens mulighed for at få egen vandboring – forventes svar i 

uge 32 
- I kælderen er der 4 rustfrie stålkasser til nærmest hul på par 3-huller. Kan 

benyttes hvis man synes. 
- BPW undersøger muligheden for at få udskiftet den store, gamle øl-automat fra 

Fuglsang. 
- JL er ved at afslutte forsikringssagen efter indbruddet. 

Åben/lukket Åben 
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Pkt. 2 Klage / uheldig oplevelse 

Sagsfremstilling Bestyrelsen har modtaget en klage omkring opførsel på banen. Formanden GB 

orienterede om forløbet. Herefter erklærede GB sig inhabil og deltog ikke i efterfølgende 

drøftelse. Det blev besluttet at JL udsender besked til de implicerede. 

Åben/lukket Åben 

 

Pkt. 3 Økonomi og medlemsstatus 

Sagsfremstilling Udsat til næste møde grundet ferie 

Åben/lukket Åben 

 

Pkt. 4 Nyt fra udvalgene 

Baneudvalg Søen ved hul 9 er tør. Den graves ud, så den bliver dybere. I samarbejde med 
greenkeeperne og frivillige anlægges ny vintergreen på hul 12 og samtidig forskønnes 
hullet ved rydning i hegnet, så der bliver flot udsyn til dyrelivet på engen.  

Sponsorudvalg Jakob Haustrup deltog i formøde.  

Turneringsudvalg Tilmelding til Jutta Sko den 11. august er lavt og Jubilæums turneringen er p.t. fint. Der er 

udsendt reminder. 

Sydbank har ændret deres turneringssponsorat til fordel for en såkaldt Govenors Dish 

turnering. Det bliver derfor til en Rotary Company Day. 

Sponsor- og hjælperturneringen den 8. september. Der er udsendt invitation til alle 

formænd for klubbens officielle udvalg. Formændene skal videre formidle invitationen. 

Der udsendes snarest invitationer til sponsorerne. 

Klubmesterskaber: med den forholdsvis begrænsede interesse for deltagelse, vil PG 

foreslå at bevare hulspilsmesterskabet som ”i gamle dage”, med 4 damer og 8 herrer i 

finalerne. 

Begynderudvalg Med udgangen af juli er der fritspillet 10 og 11 mangler kun 1 eller flere af de sidste 3 
prøver. Der er nogle som formentlig ikke rigtig kommer i gang. Motivationsmail er sendt. 

Husudvalg Det er foreslået at indkøbe en desinfektionsstander til ophæng ved f.eks. øl automat. 

Bestyrelsen går imod forslaget. 

BPW undersøger hvilke muligheder, der er for at få en automatisk dørlukker og –lås på 

verandadøren, som tit står åben hele natten.  

Eliteudvalg Der er træningsopstart den 8. august, således er der 2 træninger inden den sidste 
spilleweekend. Den 17. august spilles hjemme mod hhv. Esbjerg og Nordborg og den 18. 
spilles ude mod hhv. Vejen og Brundtland. 

Juniorudvalg Intet 

 

Pkt. 5 Jubilæumsturnering  

Sagsfremstilling Tjeklisten blev gennemgået og der blev sat navne på de manglende opgaver. HT 
kontakter Else Vad vedr. evt. sang. GB inviterer Helene og Troels. BPW inviterer 
greenkeeperne m. ægtefæller 

Åben/lukket Åben 
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Pkt. 6 Kulturnatten 

Sagsfremstilling Tjeklisten blev gennemgået. Der mangler 2 elitespillere til at deltage i vagtordningen. JL 
henter remedier i klubhuset og CPC hjælper med opstillingen kl. 16. Øvrige deltagere 
møder kl. 17. 

Åben/lukket Åben 

 

Pkt. 7 Frivillighedskampagne 

Sagsfremstilling Der er nu ca. 50 hjælpere tilknyttet ordningen. Nogle har allerede fået tildelt opgaver 
som de varetager på tidspunkter, der passer ind i deres hverdag. JRH laver 
opgavefordeling til maleropgaver fredag den 9. august. 

Åben/lukket Åben  

 

Pkt. 8 Rekrutteringskampagne med DGU 

Sagsfremstilling Der kommer flyers og roll-up fra DGU vedr. informationsaftener den 26. og 27. august. 
Flyers og plakater vedr. ”Spil med dag” den 6. eller 7. september ophænges i uge 32 

Åben/lukket Åben 

 

 
Næste møde:  

Mandag den 9. september kl. 18.30 i klubhuset 

 
 
 
 
 


