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Bestyrelsesmøde, den 13.11.19 
Referat 

 

 

 

Referat: 

 

Pkt. 1 Godkendelse af referat af 08.10.2019 

Sagsfremstilling Referatet blev godkendt uden bemærkninger 

Åben/lukket Åben 

 

Pkt. 2 Økonomi og medlems status 

Sagsfremstilling Pga. tekniske udfordringer foreligger der pt. ikke nye tal/data. 

Åben/lukket Åben 

 

 

Tid/sted Onsdag, den 13.11.2019 kl. 18:00 hos Kontor Syd   Mødenr. 10.2019 

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 Hanne Th. 

Referent Tove Z.   
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Pkt. 3 Nyt fra udvalgene 

Baneudvalg Banen har pga. meget våd bane været lukket i en periode – banens stand følges nøje, for 
at se om den nuværende lukning skal forlænges. 
Pga. de fine temperaturer vokser græsset stadig og derfor klippes greens fortsat. 

Sponsorudvalg Der er afholdt møde med sponsorudvalget om sponsorudvalgets arbejde, status og det 
fremtidige sponsorarbejde. 
Sponsorudvalget og turneringsudvalget afholder snarest et møde, hvor forventninger til 
hinanden afstemmes. 

Turneringsudvalg For deltagelse i Regions golf 2020 er der nu oprettet 3 "turneringer" i GolfBox hvor man 

kan tilmelde sig hvis man er interesseret i at deltage på et hold i 2020. 

Der er følgende muligheder: 

1) B- og C-rækkerne, som normalt spiller mandag eftermiddag/aften fra kl. 17:15. 
2) Veteran hold for 60+ deltagere. 

Kan spilles efter aftale, men spilles ofte fredage fra kl. 10:00. Hjemmeklubben 
foreslår spilledag og tid i fastlagte uger. 
Vi har i 2019 haft et VA og et VC hold.  

1. Super Veteran hold for 70+ deltagere. 
Kan spilles efter aftale, men spilles ofte fredage fra kl. 10:00. Hjemmeklubben 
foreslår spilledag og tid i fastlagte uger. 
Vi har i 2019 haft to SVB hold og det ene er nu rykket op i SVA. 

 
Spørgsmålet bliver for 2020 om vi skal bibeholde to Veteran hold og to Superveteran 
hold, eller om der måske skal være et veteranhold og 3 superveteran hold. 
Sidste frist for tilmelding til Regions golf for klubben er 15. januar. 
I GolfBox er fristen sat til 10. januar. 
Næste turnering er Wohlenbergs Nytårsturnering. Enkøllematch over 10 huller, som 
afholdes den 6. januar med gunstart 10:00. 

Begynderudvalg Prøvemedlemskab vil også i 2020 koste kr. 750.  
Samme indhold som i år dog med den ændring, at begynderne får udleveret en lille 
startpakke med bolde, tees etc. i stedet for 2 poloer.  
Reglerne for fritspilning ændres således, at der kun er 1 prøve på stor bane, hvor der skal 
laves 12 point på 9 huller samt krav om deltagelse min. 2 gange til matcher på par 3 
banen. Øvrige regler er uændrede. 
 
Begyndere startet efter 1.8. og som ikke er blevet fritspillet ved årsskiftet, får tilbud om 
at forlænge deres prøvemedlemskab frem til 30.6.  
Begyndere, som er startet før 1.8. og ikke er fritspillet ved årsskiftet, får tilbud om at 
forlænge deres prøvemedlemskab frem til 30.6. for kr. 300,-. 
Begyndere som er fritspillet og endnu ikke har meldt sig ind i klubben, får tilbud om at 
forlænge deres prøvemedlemskab frem til 31.3.  
Hver måned vil der fremover på hjemmesiden blev nævnt, hvilke nye medlemmer og 
prøvemedlemmer vi har fået. Dette kræver dog accept af medlemmet (GDPR)  

Husudvalg Fra uge 47 nedsættes rengøringen til 1 gang ugentlig. 
Omkring 1. december vil der blive pyntet med juledekorationer og juleblomster 

Eliteudvalg Afslutningsarrangement er afholdt og årets spiller blev kåret af spillerne:  
Victor Thybo blev valgt ud fra hans mange fine præstationer og flotte sejre i løbet af 
sæsonen, samt hans deltagelse på eliteholdet. 
I 2020 bliver der kun tilmeldt 1 elitehold. Vores 4. Divisionshold fortsætter. 
Træningen for elitespillerne fortsætter i vinterhalvåret, enten ved Trackman eller på 
banen.  

Juniorudvalg Der er pt. intet nyt. 
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Pkt. 4 Kommunikation incl. brug af Facebook 

Sagsfremstilling Klubbens holdning til brug af FB m.m. skal genovervejes  
Kommunikationsudvalget sætter sig sammen og kommer med et revideret forslag til 
klubbens fremtidige kommunikation. Både på klubbens hjemmeside og de sociale 
medier. 
Udvalget består af: John Senger, Claus Thorsted, Johannes Hansen og Gerhard Bertelsen. 

Åben/lukket Åben 

 

Pkt. 5 Vintergækker / dameklubben  

Sagsfremstilling Vintergækkerne, som er dameklubbens vinterafdeling, har søgt om dispensation til 
afvikling af onsdagsturneringen. 
Efter drøftelse med formanden for Turneringsudvalget, foreslås følgende løsning: 
Dameklubbens vinterafdeling vintergækkerne har pga. mange deltagere (30-50) ønske 
om at have gunstart på de nærmeste huller 1-2-8-9-10-12-13-14-18, som de har 
praktiseret tidligere uden at banen er lukket. Der reserveres en periode kl. 10-12, hvoraf 
det fremgår, at der er gunstart på de nævnte huller, men at banen ikke er lukket. Der skal 
naturligvis flettes ind med andre medlemmer.  
Anmodningen understøttes af turneringsudvalget 
 
Bestyrelsen har givet dispensation til Vintergækkerne. 
Banen er ikke lukket, og der skal lukkes igennem og udvises flexibilitet overfor andre 
spillere på banen. 
Såfremt der mod forventning skulle opstå problemer, vil dispensationen genovervejes 
med mulighed for, at den kan trækkes tilbage. 

Åben/lukket Åben 

 

Pkt. 6 Generalforsamling 18.02.2020 i Multikulturhuset 

Sagsfremstilling Claus P. Christensen genopstiller ikke. Han udtræder tillige af eliteudvalget. 
Evt. forslag til ny kandidat modtages gerne.  

Åben/lukket Åben  

 

Pkt. 7 TrackMan 

Sagsfremstilling Hvordan går det med udnyttelse af vores TrackMan og med planlægning af 
undervisningen. 
Troels kontakter alle formændene for at aftale, hvornår de ønsker en introduktion af 
TrackMan. Dame-, herre- og seniorklubben tilbydes 2 timer eller efter behov.  
Der skal informeres ud så bredt som muligt til alle medlemmer, at der bliver afholdt 3-4 
demodage af 1 – 1,5 times varighed, som man skal tilmelde sig enten i Sekretariatet eller 
hos Troels. Troels informerer om, hvornår lektionerne kan afholdes, og hvor mange der 
kan deltage pr. hold. 
De uofficielle klubber (Albatros, Tee-off, Mulligan m.m.) tilbydes 1 time. 
Tilmelding sker via GolfBox. Aktiviteten bliver oprettet som selvstændig aktivitet. 
Elite og juniorer kan benytte TrackMan gratis ifm. undervisning. 
Ved brug af TrackMan skal der altid bookes tid i systemet. 
Troels arbejder på at tilbyde træning i vinterhalvåret.  
Der er søgt om frigivelse af restbeløbet af de kr. 300.000, som er bevilget til investering i 
køb af TrackMan. Der er indtil nu frigivet 125.000 kr. 
Restbeløbet, 175.000 kr., frigives i løbet af kort tid.  

Åben/lukket Åben 
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Pkt. 8 Ejendomsvurdering 

Sagsfremstilling Klage vedr. ejendomsvurdering af SØGK bygninger og grund. 
Klubben har fået tilbagemelding på klagen. Vi har fået klagegebyret 400 kr. retur.  
Bestyrelsen mener ikke, der skal bruges flere ressourcer på klagen, da det evt. først kan 
blive et problem, hvis klubben pålægges at betale ejendomsskat.  
Sagen henlægges og kan evt. genoptage såfremt vi pålægges betaling af ejendomsskat.  

Åben/lukket Åben 

 

Pkt. 9 Solceller 

Sagsfremstilling Hvornår skal klubben planlægge etablering af solceller? 
Skal klubben ansøge Sønderborg Kommunen om et tilskud eller et lån på de resterende 
cirka kr. 60-75.000,- kr.? 
Klubben har fået bevilget 150.000 kr. fra Nykredit Fond til opførelse af nyt solcelleanlæg. 
Vi indhenter opdaterede priser og forventer at opføre dette i 2020/21 og tager 
efterfølgende stilling til en evt. restbetaling. 

Åben/lukket Åben 

 

Pkt. 10 Hjertestarter 

Sagsfremstilling Tilbud om udskiftning af vores hjertestarter. 
Vi har fået oplyst, at garantiperioden er udløbet, og vi har fået tilbud om køb af nye 
hjertestartere til i alt 9.000 kr. pr. stk.  
Klubben ønsker ikke udskiftningen foretaget. Da de fortsat virker upåklageligt.  
Sekretariatet v/Helene sørger for, at hjertestarterne er opdateret med nye elektroder.  
Helene er fremover klubbens kontaktperson hos Hjertestarterne. 

Åben/lukket Åben  

 

Pkt. 11 Regionalmøde den 31.10. 

Sagsfremstilling John orienterede fra mødet.  
NGU kortene bliver nedlagt fra 2020. Der har været en del problemer med kortet. 
Introduktionskortene fra DGU bliver fremover elektronisk. 
 
Der er en mindre nedgang i medlemstallene på landsplan. Så den største opgave DGU og 
klubberne har, er rekruttering af nye medlemmer og fastholdelse af bestående  
medlemmer. 
 
Det opfordres til, at klubberne nedsætter et rekrutteringsudvalg. Udvalget skal bestå af 
8-10 medlemmer. Der arbejdes videre med forslaget.  
Det nye handicap system er udsat til 2021. Dog vil antallet af indberetninger af scorekort 
til regulering (EDS-runder) fremover være ubegrænset. 

Åben/lukket Åben 

 

Pkt. 12 Aftalen med Nordborg Golfklub 

Sagsfremstilling Klubben ønsker at aftalen med Nordborg Golfklub skal fortsætte uændret.  
JS kontakter klubben for at få årets afregning og for at lave ny aftale for 2020. 

Åben/lukket Åben 
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Pkt. 13 Frivillighedskampagnen 

Sagsfremstilling De frivillige (den lille akutgruppe), som har hjulpet med plantning af træer og 
rododendron, har holdt en lille ”tak for hjælpen” afslutning med en øl og smørrebrød. 
Alle glæder sig over alle de nye træer og planter og ser frem til, at det hele springer ud og 
blomstrer. 

Åben/lukket Åben 

 
Næste møder:  
  
Torsdag, den 12.12.2019 kl. 18.00 hos Kontor Syd - BM 
Torsdag, den 16.01.2020 kl. 18.15 hos Kontor Syd – Budgetmøde 
Tirsdag,  den 18.02.2020 Generalforsamling i Kultursalen 


