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Bestyrelsesmøde, den 29.01.2020 
Referat 

 

  

Pkt. 1 Godkendelse af referat af 15.01.2020 

Sagsfremstilling Referatet blev godkendt med følgende kommentarer: 
-Der var 8 deltagere til hjertestarterkursus. 
-Der laves en serviceaftale om vedligeholdelse af vores hjertestartere. 
-Der skal sættes lamper op ved hovedindgangen og ved opgang til TrackMan.  

Åben/lukket Åben 

 

Pkt. 2 Økonomi 

Sagsfremstilling Intet. 

Åben/lukket Åben 

 

  

Tid/sted Onsdag, den 29.01.2020 kl. 17.00 i  Sønderborg golfklub   Mødenr. 02.2020 

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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Pkt. 3 Generalforsamling tirsdag, den 18.02.2020 kl. 19.00 i Multikulturhuset 

Sagsfremstilling Generel forberedelse samt diskussion af forslag til vedtægsændringer. Kommentarer til 
beretningen blev indsamlet.  
Følgende vedtægtsændring er foreslået: 
Forslag fra bestyrelsen Ændring af vedtægternes §2 (præcisering vedr. betingelser for 
udmeldelse og overgang til billigere medlemskab samt ændring af betingelser for 
langdistancemedlemskab grundet præcisering fra DGU). 
Forslag til ny ordlyd: 
Såvel aktive som passive medlemmer optages. Kun aktive medlemmer har ret til spil på 
banen. Indmeldelse sker ved henvendelse til sekretariatet. Bestyrelsen kan periodevis 
begrænse tilgangen og i så fald oprette en tidsprioriteret venteliste. Til gyldig udmeldelse 
eller skift til billigere medlemskategori kræves, at dette sker skriftligt til klubben med 
mindst 30 dages varsel til enten 1. januar eller 1. juli. Bestyrelsen kan i helt særlige og 
enkeltstående tilfælde dispensere fra tidsfristen. Som langdistancemedlemmer kan alene 
optages spillere, der er aktivt medlem i en anden dansk golfklub. Bestyrelsen vedtager 
klubbens medlemskategorier og fastlægger regler for prøvemedlemmers optagelse og 
overgang til fuldt medlemskab. 

Åben/lukket Åben 

 

Pkt. 4 Formandsmøde 

Sagsfremstilling Efter bestyrelsesmødet afholdes der møde med ale formænd for klubberne  og udvalg. 
Der er 15 tilmeldt til mødet.  

Åben/lukket Åben 

 

Pkt. 5 TrackMan 

Sagsfremstilling Claus Thorsted og Troels bliver tilkaldevagter ved TrackMan rummet.  
Der sættes en seddel op med telefonnr. 
Der sættes en nøgleboks op ved TrackMan rummet med kode.  
Allan Clausen får nøgle til depotrum og TrackMan. 
Der opsættes skilte om, at der ikke må nydes medbragte drikkevarer. 
Det blev besluttet, at vi fortsætter med samme betaling og bestillingsform.  
Der har været fint besøg i december og januar måned. 

Åben/lukket Åben  

 

Pkt. 6 Velkomstbrev 

Sagsfremstilling Der laves et udkast til et velkomstbrev til nye medlemmer, hvori bl.a. regler og frister for 
opsigelse fremgår. I dag fremsendes mail fra sekretariatet. 

Åben/lukket Åben 

 

Pkt. 7 Tilskudsordninger m.m. 

Sagsfremstilling Formanden deltager i et møde vedr. tilskudsorninger m.m. 

Åben/lukket Åben 

 
Næste møder:    
24.03.2020 kl. 18.30 hos Bjarne  
20.04.2020 kl. 18.30 i klubhuset 


