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Bestyrelsesmøde, den 09.09.2019 
Referat 

 

 

Referat: 

Pkt. 1 Godkendelse af referat af 05.08.2019 

Sagsfremstilling Referatet er godkendt med følgende kommentarer: 
 
Forsikringssagen vedr. indbrud i klubhuset tidligere på året er afsluttet og klubben har 
fået dækket udgifterne af forsikringen mod betaling af selvrisiko.  
 
Bestyrelsen har undersøgt muligheden for egen vandboring, men det ville være 
forbundet med store udfordringer og meget store udgifter ca. 250 tkr. uden at klubben 
får sikkerhed for, at vi opnår et brugbart resultat. Sagen stilles foreløbig i bero. 
 
Bestyrelsen har besluttet, at udskifte den ene øl/vandautomat. Den nye automat kan 
tage både kort og mobilepay. Udskiftningen vil ske pr. 01.03.2020. 
 
Automatisk lukning og låsning af terrassedøren koster ca. 15 tkr.  
Sagen udsættes derfor indtil videre og tages op igen ved behov. 

Åben/lukket Åben 

 

 

Tid/sted Mandag den 9. september kl. 18.30 i klubhuset   Mødenr. 07.2019 

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 medlems status 

Sagsfremstilling Medlemstal: Vi er pt. 728 aktive spillere, der må spille på den store bane. Det er 16 mere 

end juli 2019. Derudover er der 86 passive, 12 long distance og 8 juniorer uden 

spilletilladelse. 

Økonomi: Nye tal vedr. økonomien opdateres snarest.  

Der er pt. tegnet 91 gavebreve, så vi kan søge om refusion af moms. Vi skal bruge 100 

gavebreve for at kunne indsende ansøgning. Vi forventer, at vi kan få ca. 100 tkr. 

refunderet. 

Fristen for indsendelse til skat er 01.10.2019.  

Åben/lukket Åben 

 

Pkt. 3 Nyt fra udvalgene 

Baneudvalg Banen står fantastisk.  
Udgravning ved hul 8-9 er blevet lidt billigere end beregnet. Men området er blevet 
virkelig flot. 
Se tillige under afsnittet: Frivillighedskampagne. 
Ansøgning hos fonde: 
Broager Spk. 15 tkr. til opgradering af udslagshuset. 
LAG er søgt 115 tkr. til renovering af tagkonstruktionen på maskinhuset. 
NYK fond er søgt 150 tkr. til opsætning af solceller.  

Sponsorudvalg Næsten alle aftaler med hotellerne er på plads til den kommende sæson. 
Der er lavet aftale om annoncering i Hotel Alsiks Magasin ifm. hotelaftalen vedr. 
greenfee billetter. 
Hans Erik Hansen er trådt til i sponsorudvalget og hjælper med det administrative 
arbejde. 
Preben Mylliin udtræder af sponsorudvalget. Bestyrelsen takker for det store arbejde 
Preben har ydet gennem mange år i udvalget. 
Der har været stor tilfredshed fra vores greenfee spillere. De er blevet modtaget godt i 
klubben og har haft gode oplevelser. 
Sponsorudvalget takker alle som har hjulpet ifm. greenfee gæsterne. Specielt 
husudvalget har lavet en stor indsats. 

 Turneringsudvalg Der har været stor aktivitet med både klubturneringer, jubilæumsturnering og 
klubmesterskaber i klubben den sidste måned.  
11.08 Jutta Sko Cross Country med 65 deltagere. 
24.08 Jubilæumsturnering med 101 deltagere – 120 deltagere til festen. 
31.08 – 01.09 Klubmesterskaber med 50 deltagere 
08.09 sponsor og hjælperturnering med 56 deltagere 
 
Det kan samtidig oplyses, at den 21. og 22.09 afvikles klubmesterskaberne i hulspil.  

Begynderudvalg Det kan oplyses, at begynderudvalget efterlyser nye medlemmer. 
Interesserede kan henvende sig til John Larssen eller Aase Møller Hansen. 
De sidste nye spillere er snart fritspillet, og kan spille på den store bane. Håber alle 
fortsætter medlemskabet i klubben. 
Der er lige startet et nyt hold. Spændende hvor mange nye medlemmer det giver.  
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Husudvalg Hvem har ansvaret for fadølsankeret?  
Rengøring, betjening m.m. hører under dem der betjener det. Herunder 
turneringsudvalget. Der bliver lavet en brugsanvisning for anlægget ved opstart og ved 
nedlukning. Der skal altid være 2 fadølsankre i reserve – i hovedsæsonen.  
VIGTIGT: Fadøl skal bestilles hos Fuglsang gennem Helene, der skal afgive ordre ugen før 
leveringsdagen, der altid er en torsdag. 

Eliteudvalg Danmarksturneringen er afsluttet for i år. Klubbens 1. hold formåede ikke at holde 
pladsen i 3. division og rykker således ned i 4. division. Holdet i kval. rækken endte på en 
4. plads og kom ikke med i oprykningsspillet.   
Der har i år været store udfordringer med at samle spillere til 2 hold. Måske skal der kun 
stilles et hold til næste sæson, det vil være med i udvalgets overvejelser. 
Der arbejdes på et afslutningsarrangement for eliteafdelingen, men det er endnu ikke 
planlagt.  

Juniorudvalg Der er ca. 10-12 spillere til træning. Det ville være dejligt, såfremt der var flere deltagere. 

 

Pkt. 4 Jubilæumsturnering  

Sagsfremstilling Der var 100 deltagere til selve matchen og 120 deltagere til festen. Det er et ok antal 
deltagere, men bestyrelsen og vores to sponsorer så gerne, at der deltog ca. 20-30 mere.  
Vi havde en dejlig dag i det flotteste solskin med god golf, flotte præmier og igen en 
fantastisk aften. Der var aktive dansere på dansegulvet og trængsel i baren.  

Åben/lukket Åben 

 

Pkt. 5 Kulturnatten 

Sagsfremstilling Der var mange forbi vores stand. Der var stor aktivitet, og det var et sjovt tiltag med 
tørretumbleren.  
Der er udleveret en del flyers og greenfee billetter. Det har ikke givet medlemmer, men 
der er måske sået en del frø, så de muligvis kommer i gang på et senere tidspunkt.  
Klubben ønsker at deltage i arrangementet i 2020.  

Åben/lukket Åben 

 

Pkt. 6 Frivillighedskampagne 

Sagsfremstilling Der har været stor aktivitet i arbejdsgrupperne.  
OOB pæle, broer, pølsehuset, udslagshuset m.m. er nymalet.  
Rododendron bede ved hul 11 er under udarbejdelse.  
Omgivelserne ved hul 12 er ryddet og der er fjernet træer, buske og ukrudt og der er sået 
græs. Det er blevet virkelig flot.  
Der er købt 100 majtræer hos kommunen, som sættes ud rundt om på banens arealer. Vi 
støtter på denne måde også Sønderborg Kommunes aktivitet, som en grøn kommune. 
 
Der har været stor opbakning og glade medlemmer, der har været med til at vores bane 
står endnu skarpere. Tak til alle hjælpere og frivillige. 
 
Der arbejdes fortsat på, at få sat tingene yderligere i system, så I vil fortsat høre fra Johs 
med hans mange gode ideer. 

Åben/lukket Åben  
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Pkt. 7 Rekrutteringskampagne med DGU 

Sagsfremstilling Der er sammen med DGU lavet et stort arbejde med at skaffe nye medlemmer. Der er  
udfærdiget flyers, reklame på Facebook m.m.  
Materialet blev udleveret til kulturnatten, hvor der var rigtig mange interesserede. 
Bestyrelsen måtte dog sande, at der ikke dukkede mange op til informationsaftenerne. 
På de 2 planlagte træningsdage deltog hhv. 4 og 7 potentielle medlemmer, hvor der var 
træning samt spil på den store bane.  
Målsætningen var, at vi skulle have 10 nye medlemmer. Det har vi ikke helt opnået på 
den korte bane, men der er rigtig mange, vi har været i dialog med og som har vist 
interesse.  
Måske og forhåbentlig er der potentielle medlemmer heriblandt.  
Bestyrelsen overvejer at gentage kampagnen til foråret. I foråret, er der måske større 
interesse for at starte en golfkarriere. 

Åben/lukket Åben 

 

Pkt. 8 Ansøgning til SE vækstpulje 

Sagsfremstilling Klubben har søgt om 200.000 kr. og modtaget tilsagn om 50.000 kr. til udskiftning af 
taget på maskinhuset, der er 50 år gammelt, asbestholdigt og delvis utæt. 

Åben/lukket Åben 

 

Pkt. 9 Forslag til forbedringer fra et medlem 

Sagsfremstilling Bestyrelsen har modtaget en mail fra et medlem, som foreslår: 
1) at P-pladserne til formand og sekretær ændres til ”p-pladser til greenfee-gæster”. 
Svar: Bestyrelsen vurderer der findes P-pladser til alle. Vi synes derfor, det er ok, at 
formanden og sekretæren har deres egen plads. 
2) at der bør spilles ud fra hul 10 hver 2. uge, så alle kommer til at spille bag9. 
Svar: Bestyrelsen mener, det er det mest optimale, som der er nu. Men det er tilladt 
indenfor gældende regler, at starte på hul 10. 
3)  at der indføres mentorordning for nye medlemmer. 
Svar: Mentorordning findes allerede. 
4) Spørgsmål vedr. NGU og DGU kort 
Svar: Klubben får tildelt 2 NGU, hvoraf det ene er til formanden, hvilket er øremærket fra 
DGU. Det andet kort går på omgang i bestyrelsen. 
Derudover modtager klubben 5 DGU kort til bestyrelsen. I alt 7 kort, hvilket svarer til 
antallet af bestyrelsesmedlemmer. 

Åben/lukket Åben 

 

Pkt. 10 Brug af hjemmesiden og Facebook 

Sagsfremstilling CPC og JS har tilgang til FB. Derudover skal Claus Thorsted have adgang.  
For at få mere aktivitet på FB, overvejer bestyrelsen, at åbne op for, at alle skal kunne 
bidrage med indlæg. Der har tidligere været nedsat en arbejdsgruppe, som har 
udarbejdet klubbens regler for kommunikation for både FB og hjemmesiden.  
GB undersøger sagen og det kommer med på næste BM. 

Åben/lukket Åben  

. 
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Pkt. 11 Flashscore 

Sagsfremstilling Vi har fået en henvendelse, om vi har ønske om oprette et link til golf.  
Bestyrelsen mener ikke, at dette er nødvendigt. 

Åben/lukket Åben 

 
Næste møde:  
 
Tirsdag, den 8. oktober. 2019 kl. 19:00 i klubhuset.  


