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Bestyrelsesmøde, den 15.01.2020 
Referat 

 

 

Referat:  

Pkt. 1 Godkendelse af referat af 12.12.2019 

Sagsfremstilling Referatet blev godkendt uden bemærkninger 

Åben/lukket Åben 

 
 

Pkt. 2 Økonomi og medlems status 

Sagsfremstilling Medlems status: 

Den store udmeldelsesdag pr. 31.12 har bevirket et fald på 30 medlemmer. Dette er på 

niveau med tidligere år. 

Der er en fremgang på i alt 6 spilleberettigede medlemmer i 2019. Det er første gang i 

mange år, at der er positiv udvikling. 

Der er nu 707 medlemmer med spilleret på den store.  

 

 

Tid/sted Onsdag, den 15.01.2020 hos Kontor Syd kl. 17:30 
Budgetmøde efter det ordinære BM 

  Mødenr. 01.2020 

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 Zanchetta 
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Økonomi 
Det foreløbige regnskab blev fremlagt. Regnskabet udviser et overskud på ca. 450 tkr. 
mod budgetteret 359 tkr.  
På trods af det fine resultat, er klubbens likviditet dog forsat presset – specielt i tiden lige 
op til første kontingentrate.  
Det fremlagte budget for 2020 udvisende et resultat på ca. 350 tkr. blev godkendt af 
bestyrelsen. 
Både regnskab og budget fremlægges til endelig godkendelse på generalforsamlingen 
den 18.02.2020. 

Åben/lukket Åben 

  

Pkt. 3 Nyt fra udvalgene 

Baneudvalg Banen er lukket.  Der er pt. intet nyt. 
Banen lukkes den 27.03.2020 om formiddagen indtil kl. 13:00. Der er arbejdsdag på 
banen, hvor bestyrelsen håber på stor opbakning fra vores mange frivillige.  

Sponsorudvalg Turneringsudvalget ved PG og bestyrelsen ved TZA har holdt møde med sponsorudvalget. 
Medlemsbladet nedlægges og annoncørerne får tilbudt, at få et skilt i stedet for.  
Henry Uldall har lovet, at hjælpe med at kontakte udvalgte annoncesponsorer.  
De har pt. meget travlt i sponsorudvalget, og har derfor ikke tid til at tage kontakt til 
vores match sponsorer og beder bestyrelsen / turneringsudvalget om hjælp.  

Turneringsudvalg Wohlenbergs nytårsturnering blev gennemført med et flot deltagerantal med 66 

deltagere. Wohlenberg havde denne gang skænket den mousserende vin og Britt havde 

bagt kransekage. 

Møde i turneringsudvalget afholdes den 16. januar. til planlægning af sæson 2020's 

turneringer. 

Foreløbig turneringsprogram er tilsendt sponsorudvalget. 

Regionsgolf.  

Tilmeldingsfristen er 15/1-2020. 

Vi tilmelder følgende hold: 

Et veteran hold, det tidligere VA hold fortsætter.  

Det tidligere VC hold fortsætter som et super veteran B hold. SVB. (Niels Dall) 

Tidligere SVB hold som vandt puljen i 19' fortsætter som et SVA hold. (Kjeld Thaysen) 

Tidligere SVB hold 2 fortsætter med ny holdkaptajn (Jan Mølgaard) 

Vedr. ABCD rækkerne tilmelder vi som hidtil et B og et C hold. 

Der har været nogle om rokeringer, men det forventes at holdene supplerer sig selv. 

Begynderudvalg  Intet at berette 

Husudvalg Intet at berette. Connie oplyser dog, at hun har gjort rent i greenkeepernes frokoststue. 

På grund af vejret, trængte det til en kærlig hånd. 

Eliteudvalg Vintertræning med TrackMan er startet. 

Juniorudvalg Intet at berette 

 

Pkt. 4 Generalforsamling tirsdag, den 18.02.2020 kl. 19.00 i Multikulturhuset 

Sagsfremstilling Bestyrelsen er klar til at afholde generalforsamling og håber på stort fremmøde. 

Åben/lukket Åben 
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Pkt. 5 Formandsmøde (møde med udvalgene) 29.1.2020 

Sagsfremstilling Status på tilmeldinger. 
Der er pt. 16 tilmeldinger og det forventes, at alle udvalg er repræsenteret på mødet. 

Åben/lukket Åben 

 

Pkt. 6 Etablering af golfring 

Sagsfremstilling For at forbedre oplevelsen af medlemskab af SGK, vil bestyrelsen undersøge, om der er 
mulighed for, at oprette en golfring.  
Johs og GB vil stå for en undersøgelse, hvor klubberne i G7 kontaktes, for at undersøge 
hvilke muligheder, der evt. er.  
Undersøgelsen vil bl.a. bestå af at finde forskellige eksisterende "ringes" forskellige 
måder at lave aftaler på. Udvælge flere interessante ringe og spørge ind til deres 
erfaringer. Det være sig omkring økonomiske forhold, barrierer forskellige klubstørrelser 
imellem, klubbernes oplevelse af succes eller det modsatte, og meget andet. 

Åben/lukket Åben  

 

Pkt. 7 Status på salg af OK kort 

Sagsfremstilling Det undersøges, hvor mange kort der er solgt og hvornår der udbetales bonus. 

Åben/lukket Åben 

 

Pkt. 8 Brug af TrackMan 

Sagsfremstilling Der er lidt udfordringer med betaling.  
HUSK: der skal bestilles og betales i GolfBox. Det er kun nøglen der afhentes i ProBox. 
Allan Clausen tilbyder at holde opsyn med lokalet og rengøring.  
Vi takker Allan, og tager i mod tilbuddet.  
Der skal laves skiltning med henvisning til vores TrackMan.  

Åben/lukket Åben 

 

Pkt. 9 Hjertestarter kursus v/Trygfonden 

Sagsfremstilling Der laves service den 28.1.2020 kl.11:00 på hjertestarter på vores hjertestarter. Der 
tilbydes samtidig et kursus.  
Tilbuddet er sendt til formanden for dame-, herre- og seniorklubben.  

Åben/lukket Åben 

 

Pkt. 10 Golfens Dag 2020 

Sagsfremstilling Golfens dag afholdes den 26.04.2020.  
Klubben deltager igen i 2020. 

Åben/lukket Åben 

 

Pkt. 11 Kulturnatten 2020 

Sagsfremstilling Kulturnatten afholdes fredag, den 21.08.2020.  
Klubben deltager igen i 2020.  

Åben/lukket Åben  
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Pkt. 12 Jubilæumsturnering 22.08.2020 

Sagsfremstilling Datoen for jubilæumsturnering og jubilæumsfest 2020 er nu fastsat til 22.08.2020. 
Bestyrelsen håber på stor opbakning og mange deltagere. 
Datoen offentliggøres på hjemmesiden og sammen med offentliggørelse af 
turneringsoversigten. 

Åben/lukket Åben 

 

Pkt. 13 Ansøgninger fonde 

Sagsfremstilling Der er sendt ansøgning til følgende fonde: 
Broager Sparekasse om et tilskud til solcelleanlæg. Der er ikke anmodet om et bestemt 
beløb. 
Sønderborg Kommune, Kultur- og Fritids puljen er der ansøgt om et tilskud til 
solcelleanlæg. Der er anmodet om kr. 85.000. 
DIF og DGI´s Foreningspulje søges der om tilskud til to putting greens, der skal placeres i 
træningslokalet. Beløb ansøgt – kr. 19.850. 

Åben/lukket Åben 

 
 

Pkt. 14 Pink Cup 05.06.2020 

Sagsfremstilling Pink Cup ansøger om, et tilskud til betaling af telt. Bestyrelsen har bevilliget 2.750 kr. til 
formålet, svarende til 50% af teltlejen. 

Åben/lukket Åben 

 
 
Næste møde:    
 
29.01.2020 kl. 16:30 BM 
                     kl. 18:00 Formandsmøde. 
18.02.2020 kl. 19:00 Generalforsamling i Multikulturhuset.  


