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Bestyrelsesmøde, den 20.04.2020 
Referat 

 

 

Referat: 

 

Pkt. 1 Godkendelse af referat af 29.01.2020 

Sagsfremstilling Referatet godkendt uden bemærkninger 

Åben/lukket Åben 

 

Pkt. 2 Økonomi og medlems status 

Sagsfremstilling Der er kun enkelte medlemmer der p.t. ikke har betalt kontingent for 1. halvår. Disses 

spillerettigheder og mulighed for bestilling af tider i GolfBox er inddraget.  

Det er endnu for tidligt at give et bud på hvad corona-krisen kommer til at koste klubben i 

indtægter, men som formanden tidligere har indikeret i en orienteringsskrivelse til 

medlemmerne kan det nemt løbe op i min. 100-150.000 kr. i tabte indtægter. 

Senere på sommeren skal bestyrelsen evaluere de økonomiske konsekvenser heraf. 

Åben/lukket Åben 

 

Tid/sted Mandag 20.04.2020 kl. 18:30 i Sønderborg Golfklub    Mødenr. 03.2020 

Deltagere Gerhard Bertelsen Formand  

John Larssen Næstformand  

John Senger Kasserer 

Bjarne P. Wulf  

  

Tove A. Zanchetta 
Johannes R. Hansen 

Sekretær 
 

Claus Thorsted  

Hanne Thaysen Suppleant 

  

Afbud Tove A. Zanchetta, Claus Thorsted 

Referent John Larssen  
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Pkt. 3 Nyt fra udvalgene 

Baneudvalg Der er medio april startet en pedel og en sæsonarbejder.  
Baneudvalget og greenkeeperne holder snarest et møde om en 3-5 års plan for banen. 
Der etableres flere steder på banen bede med vilde blomster. 
Renovering af bagrummet forventes at blive billigere end budgetteret. 
Sagerne med vores maskinleverandør er afsluttet med et bedre resultat end forventet.  

Sponsorudvalg Sponsorudvalget har p.t. lavet aftale med 189 greenfee spillere. Indtil videre har vi kun 
modtaget afbud fra 29.  
Der foretages p.t. ikke noget opsøgende sponsorarbejde.  
Den første afregning fra aftalen med OK benzin er på kr. 3.520. 
Vi kan kun opfordre medlemmerne til at tilmelde sig ordningen, så vi fremover kan 
generere større beløb til klubben. 

Turneringsudvalg Grundet corona krisen forventes alle turneringer aflyst frem til 31.8.2020. Der tages 
kontakt til sponsorerne for at aftale udskydelse til næste år. Selv om der fra 
myndighedernes side måtte blive lempet på restriktionerne, forventer vi ikke, at der vil 
være den store tilslutning til matcher blandt medlemmerne. 
Klubmesterskaberne forventes gennemført. 

Begynderudvalg Vi starter nu op med begyndertræning den 4.5 på hold med max. 9 deltagere. 
Teoriundervisningen starter når vi har nye retningslinjer fra DGU. Alternativt henvises 
begynderne til DGU’s hjemmeside, hvor der forefindes undervisningsmateriale. 
Helene sender indbydelser ud i denne uge.  

Husudvalg Der er aftalt reduktion af rengøring i perioden hvor klubhus m.v. er lukket. 

Eliteudvalg Ole Staun er indberettet til DGU som holdkaptajn.  

Juniorudvalg Juniortræningen starter den 29.4 kl. 16:45 – 18:00 og sandkassegolf i løbet af maj måned. 

 

Pkt. 4 Konstituering og fordeling af opgaver 

Sagsfremstilling Bestyrelsen har konstitueret sig som følger: 
 
Gerhard Bertelsen – formand 
John Larssen – næstformand, kontakt til sponsor- og begynderudvalg 
John Senger – kasserer, kontakt til handicap- og regeludvalg 
Tove Zanchetta – sekretær, kontakt til turnerings- og husudvalg 
Bjarne P. Wulf – formand for baneudvalget 
Johannes Hansen – kontakt til juniorudvalg og herreklub 
Claus Thorsted – formand for baneservice og kontakt til eliteafdelingen 
Hanne Thaysen – 1. suppleant, kontakt til dame- og seniorklub  

Åben/lukket Åben 

 

Pkt. 5 Artikel i ”Euroman” 

Sagsfremstilling Vi siger nej tak til annonce i Euroman 

Åben/lukket Åben 

 

Pkt. 6 Aktiv sommerferie 

Sagsfremstilling Vi deltager ikke i aktiv sommerferie i år. 

Åben/lukket Åben  
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Pkt. 7 Ønske om udvidelse af gunstart i Seniorklubben 

Sagsfremstilling GB kontakter formanden for seniorklubben for at få uddybet deres ønsker om ændringer 
i starttider. 

Åben/lukket Åben 
 

Pkt. 8 Udveksling af greenfee billetter til andre klubber end G7 

Sagsfremstilling GB svarer på henvendelsen. 
Da vi ikke regner med turneringer i år, venter vi med at deltage til næste år. 

Åben/lukket Åben 
 

Pkt. 9 Fitness i golfklubben 

Sagsfremstilling Vi siger nej tak til tilbuddet 

Åben/lukket Åben 
 

Pkt. 10 Personalesituationen (hjemsendelse) 

Sagsfremstilling Greenkeeperne er på arbejde. 
Vi gør brug af hjælpepakken til Troels og Helene, som p.t. er hjemsendt.  
De kan indkaldes til ad hoc-opgaver. 

Åben/lukket Åben  
 

Pkt. 11 Status på arrangementer/turneringer etc. – hvad gør vi fremadrettet 

Sagsfremstilling Vi følger situationen tæt. Som det fremgår under turneringsudvalget, forventes 
turneringer frem til 31.8. at blive aflyst. 
Golfens dag er blevet udsat. Kulturnatten er udskudt til næste år. 

Åben/lukket Åben 
 

Pkt. 12 Udlevering af bagmærker 

Sagsfremstilling Der er p.t. udleveret 238 direkte til medlemmer på banen. 
Vi fortsætter med at udlevere bagmærker på banen. 

Åben/lukket Åben 

 

Pkt. 13 Undersøgelse af ”golfringe” 

Sagsfremstilling GB og JH indkalder G7 klubberne for en præsentation af materialet om golfringe samt 
drøfte mulighederne for et samarbejde i G7. 

Åben/lukket Åben 
 

Pkt. 14 Velkomstbrev til nye medlemmer 

Sagsfremstilling Der er lavet et rigtig godt udkast til et velkomstbrev til nye medlemmer. 
Der var nogle enkelte kommentarer som indarbejdes i brevet. 

Åben/lukket Åben 

 

Næste møde:  
18.5.2020 kl. 18:30 i klubhuset. 
 


