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Bestyrelsesmøde, den 12.12.2019 
Referat 

 

 

 

Referat:  

Pkt. 1 Godkendelse af referat af 13.11.2019 

Sagsfremstilling Referatet blev godkendt  

Åben/lukket Åben 

 
  

Tid/sted Torsdag, den 12.12.2019 kl. 18.00 hos Kontor Syd   Mødenr. 11.2019 

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  

Referent  Tove Z. 
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Pkt. 2 Økonomi og medlems status 

Sagsfremstilling Medlems status: 
Ændringerne i medlemstallet er som forventet og som tidligere efter udmeldelsesdatoen 
pr. 30.11. 
 
Økonomi: 
Årets resultat forventes som minimum at være som budgetteret.  
 

Kommentarer til enkelte budgetposter:  

Kontingent og greenfee indtægter er højere end budgetteret.  
Udgifter til maskinparken er er højere end forventet, hvilket primært skyldes uforudsete 
og større reparationer på specielt to Jacobsen maskiner. 
 
Klubben har netop modtaget den endelige godkendelse fra Skattestyrelsen og er nu 
godkendt som "velgørende forening" efter ligningslovens §8A.  
Denne godkendelse er kommet i stand, efter at klubben har modtaget i alt 124 gaver á 
minimum 200 kr. (kravet var 100 stk.).  
Klubben har dermed opnået mulighed for at søge momskompensation for kalenderåret 
2019, hvilket skal ske inden 1.7.2020. SKAT forventer ansøgningerne færdigbehandlet i 
november og udbetaling sker i forlængelse heraf 

Åben/lukket Åben 

  

Pkt. 3 Nyt fra udvalgene 

Baneudvalg Der er intet at berette 

Sponsorudvalg Der rigtig godt gang i salg af golfophold, salg af annoncer og sponsorater 
Der arbejdes fortsat med at få tilknyttet ekstra ressourcer til udvalget.  

 Turneringsudvalg Wohlenbergs nytårsturnering er åben for tilmelding.  
Turneringen afholdes søndag, den 5. januar som eenkøllematch. 
Preben Grinsted indtræder som turneringsleder i stedet for Egon. K. 
Turneringsudvalg og sponsorudvalg har aftalt møde 08.01.2020, således at vi får 
koordineret aftalerne/arbejdet ifm. turneringerne.  
Det er vigtigt, at vi har aftalerne helt på plads, når vi kontakter sponsorerne ifm. 
turneringerne.  
Der afholdes møde i turneringsudvalget den 16.01.2020. Preben Grinsted sender 
invitationen ud til deltagerne. 
Foreløbigt turneringsprogram foreligger og er sendt til sponsorudvalg og dameklubben. 
Tilmelding til regionsgolf er fortsat åben. Tilmeldingen lukkes 10.01.2020. 
Klubbens frist for tilmelding af hold er 14. januar. 

Begynderudvalg Intet at berette 

Husudvalg Intet at berette 

Eliteudvalg Elitespillerne og Troels træner tirsdag aften. Ole Staun har tillige tilbudt at hjælpe med 
træningen og har adgang til nøgle til træningslokalet.  
Alle træningstider skal registreres i golfbox.  

Juniorudvalg Christian Mølgaard foreslår, at skolerne bliver inviteret igen i 2020.  
Dette overvejes og tages op på vores formandsmøde i 2020 

 

Pkt. 4 TrackMan 

Sagsfremstilling Der henvises til punktet under eliteudvalget. 

Åben/lukket Åben 
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Pkt. 5 GDPR 

Sagsfremstilling Datatilsynets regler for brug af billeder på nettet er ændret. 

Åben/lukket Åben 

 

Pkt. 6 Fritspilsordning med Nordborg 

Sagsfremstilling Fritspilsordningen med Nordborg GK fortsætter uændret i 2020. Dog reduceres prisen til 

500 kr. 

Bestyrelsen er enige om igen at prøve, om der kunne være interesse fra andre klubber til 
at deltage i denne ordning. Der vil blive lavet et oplæg til dette.  

Åben/lukket Åben  

 

Pkt. 7 Solceller 

Sagsfremstilling Der arbejdes på at gennemføre projektet i løbet af 2020 og senest i 2021 

Åben/lukket Åben 

 

Pkt. 8 Formandsmøde 29.01.2020 

Sagsfremstilling Invitation fremsendes snarest. 

Åben/lukket Åben 

 
Næste møder:    
15.01.2020 kl. 18.15 hos Kontor Syd 
29.01.2020 kl. 16.30 BM 
                     kl. 18.00 Formandsmøde.  
18.02.2020 kl. 18.00 Generalforsamling i multikulturhuset. 


