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Bestyrelsesmøde, den 08.10.2019 
Referat 

 

 

Referat: 

Pkt. 1 Godkendelse af referat af 09.09.2019 

Sagsfremstilling Referatet godkendes med følgende bemærkninger: 
- Der er aftalt møde med sponsorudvalget og bestyrelsen fredag, den 11.10.2019. 
- Klubbens holdning til brug af FB m.m. skal genovervejes Tidligere udarbejdede         
  anbefalinger, er udleveret og emnet tages med på næste BM 
 

Åben/lukket Åben 

 

 

 

 

 

 

 

Tid/sted Tirsdag, den 8.10.2019 kl. 19:00 i klubhuset   Mødenr. 09.2019 

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:. 
Der er en fremgang på 8 siden sidste optælling. 
Der er tillige en fremgang på 7 siden sidste år. Der er første gang i mange år, at der er 
fremgang på medlemsantallet.  
Økonomi:   
Økonomien blev gennemgået og samlet set, er der tilfredshed. 
Det budgetterede overskud forventes at holde. 
Enkelte områder kan nævnes: 

 kontingentindtægterne er en del højere end budgetteret 

 greenfee indtægterne er væsentlig højere end det budgetterede 

 sponsorindtægterne er som budgetteret, men dog en del mindre end sidste år. 

 indtægterne fra automaterne er en del mindre end sidste år 

 udgifter til lønninger og ejendom forventes at overholde budgettet 

 udgifter til maskinparken vil overstige budget, men dette skyldes uforudsete 
udgifter til reparationer m.m. 

Åben/lukket Åben 

 

Pkt. 2.1 Sekretariat / åbnings- og arbejdstider 

Sagsfremstilling Helene holder ferie fra 21.10 - 02.11.2019. 

Åben/lukket Åben 

 

Pkt. 3 Nyt fra udvalgene 

Baneudvalg Der arbejdes på at få vinter teestederne gjort klar. 
Der arbejdes på at lukke de bunkers, der er mest udsat for oversvømmelser. Der laves en 
lokalregel, som vil fremgå af scorekort. 
Der laves tillige en midlertidig lokalregel på fairway mht. placering og rensning af bold. 

Sponsorudvalg Der er tegnet en dobbeltsidet annonce i både golfbladet og golfavisen. 
Sponsorudvalget er ved at genforhandle sponsorerne til hullerne på den store bane.  
Der arbejdes tillige med at tegne nye aftaler til vores nye sponsortavle.  
Der søges fortsat medlemmer til sponsorudvalget.  
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Turneringsudvalg Klubmesterskaberne i hulspil blev afviklet den 21-22. september.  
Søndag eftermiddag blev to spændende finaleopgør afgjort hvor Hanne Bryld vandt 1-0 
over Tove Zanchetta, mens Victor Thybo vandt 2-1 over Kenneth Hamborg med et 
imponerende flot spil. 
Sønderjysk Mesterskab blev afviklet i Nordborg den 29. september, hvor alle klubmestre i 
de aldersbestemte rækker fra de sønderjyske klubber var kvalificeret.  
Sønderborg deltog med 11 spillere.  
Blandt resultaterne fremhæves følgende: 
Victor Thybo blev Sønderjysk mester i drenge juniorrækken med 79 slag med 1 slag. 
Sonja Mylliin blev nr. 2 efter omspil med 105 slag. Superveteran damer. 
Preben Grinsted blev nr. 2 efter omspil med 84 slag. Veteran herrer. 
Claus Peter Christensen blev nr. 3 med 85 slag. Senior herrer. 
Benniksgaard blev bedste klub igen i år. 
Regionsgolf 2020 
Der oprettes snart en "turnering" på GolfBox, for tilmelding til 2020, som tidligere 
praksis. 
Vi forventer umiddelbart, at der vil være samme behov / ønsker som i år. 
Pink Cup 2020 
Dameklubben ønsker at afholde Pink Cup næste år den 5. juni. (evt. samme tid 13.30) 
og ønsker gerne SU inden deres generalforsamling 30. oktober. 
Dette ønske er imødekommet, men dog med bemærkning om, at starttidspunktet bør 
være om formiddagen. Da der er koncert i Mølleparken om aftenen.  
Lokalregler 
Handicap og regeludvalget overvejer at tillade rensning af bold evt. med oplæg. 
Banen er meget fugtig og blød, og med mange bare jord pletter. 

Begynderudvalg Der er stadig 5 -6 begyndere, som forsøger at blive fritspillet, inden sæsonen slutter. Der 
er en, der lige er blevet fritspillet og klar til den store bane.   

Husudvalg Intet af berette 

Eliteudvalg Der arbejdes på et afslutningsarrangement, som afrunding af sæsonen. 

Juniorudvalg Der har været afholdt afslutning med juniorerne. Træningen er derfor afsluttet for i år. 

 

Pkt. 4 Møde i AFF 

Sagsfremstilling Det er aftalt, at alle foreninger mødes to gange om året. Der laves et blad der hedder 
Sport og Fritid, hvor der kan tegnes annoncer og få klubbens aktiviteter med i bladet.  
Der arrangeres tillige et julemarked, hvor klubben er inviteret til ”Jul på Hertugslottet” 
lørdag den 23.11.2019 kl. 10 - 16. 
Julemarkedet besøges af ca. 3.000. 
Da arrangementet ligger udenfor golfklubbens sæson, har bestyrelsen besluttet, at 
klubben ikke deltager. 

Åben/lukket Åben 
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Pkt. 5 MobilePay løsning til ProBox automat. 

Sagsfremstilling En betaling med MobilePay koster 0,75 kr. pr. transaktion (til gengæld har vi ikke udgifter 
til kort). Hvis I har en aftale med MobilePay i forvejen, så er oprettelsen af en POS-aftale 
gratis, ellers koster den kr. 999,-. 
  
Introduktionstilbud 
For at MobilePay kan fungere, så skal betalingssoftwaren samt system opgraderes, og vi 
skal købe QR-kode hos MobilePay. 
Normalprisen vil være kr. 4.000,-, men hvis I bestiller inden 31/12, så kan I købe 
integrationen for kr. 3.000,-. Efter I har bestilt, så vil vi sørge for at få installeret og få 
løsningen til at køre.   
Derudover vil det koste kr. 50,- om måneden i løbende drift. 
 
Bestyrelsen har besluttet at tage imod tilbuddet. 

Åben/lukket Åben 

 

Pkt. 6 TrackMan 

Sagsfremstilling Event:  
Troels afholder arrangement vedr. brug af TrackMan.  
Det foregår lørdag, den 12.10.2019. Det er gratis at deltage. Troels sender selv 
invitation/oplysning ud til klubbens medlemmer. 
Intro/undervisningsdage med Troels arrangeres, således at klubberne i klubben får tildelt 
to timer hver. Der vil være undervisning af Troels på dagen. 

Åben/lukket Åben 

 

Pkt. 7 Jubilæumsfest 

Sagsfremstilling Evalueringsmøde aftales snarest, hvor der samtidig vil blive fastsat ny dato for næste års 
arrangement. 

Åben/lukket Åben 

 

Pkt. 8 Regionsmøder 

Sagsfremstilling JL deltager i mødet 

Åben/lukket Åben 

 

Pkt. 9 Ansatte i klubben 

Sagsfremstilling Nye greenkeepere el. hjælpere skal annonceres på hjemmesiden, således at klubbens 
medlemmer kender de ansatte og kan byde dem velkommen til klubben. 

Åben/lukket Åben  
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Pkt. 10 Dameklubben 

Sagsfremstilling Dameklubbens vinterspillere (Vintergækkerne), anmoder om at få mulighed for at 
gunstarte på alle huller, onsdag kl. 10-12, i stedet for skiftevis på forni og bagni. 
Vintergækkerne kan enkelte gange være op til 50-60 spillere. 
Bestyrelsen afslog anmodningen, og bad samtidig om en statistik over antal deltagere. 

Åben/lukket Åben  

 

Næste møde:  
 
Onsdag, den 13.11.2019 kl. 18.00 hos Kontor Syd, Elholm 2, Sønderborg. 


