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Bestyrelsesmøde mandag, den 15.06.2020 
Referat 

 

 

Pkt. 1 Godkendelse af referat af 20.04.2020 

Sagsfremstilling Referatet blev godkendt.  

Åben/lukket Åben 

 

Pkt. 1,1 Opdatering af forsamlingsforbud 

Sagsfremstilling Nye retningslinjer og konsekvenser af yderligere åbninger på banen og klubhuset 
(regler, ekstra udgifter m.m.) 
Status:  
Klubbens strategi er fortsat at følge DGU´s regler og opfordringer, som følges tæt.  
Bestyrelsen har besluttet, at ændre på frekvensen af afspritning af berøringsflader på 

banen (flagstænger, river, boldvaskere). Disse afsprittes fremadrettet af banepersonalet når 

der skæres nye huller (flagstænger – typisk 1-2 gange ugentligt), når bunkere rives (2-3 

gange ugentligt) og når boldvaskerne efterfyldes (1 gang ugentligt). Dette igangsættes 

øjeblikkeligt og betyder også, at der vil være flere river i bunkers end hidtil.  
Åben/lukket Åben 

 

  

Tid/sted Mandag, den 15.06.2020 i klubhuset kl. 18.30   Mødenr. 04.2020 

Deltagere Gerhard Bertelsen Formand  

John Larssen Næstformand  

John Senger Kasserer 

Bjarne P. Wulf  

Claus Thorsted  

Tove A. Zanchetta 
Johannes R. Hansen 

Sekretær 
 

Hanne Thaysen Suppleant 

  

Afbud Hanne T. 

Referent Tove Z.   
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Pkt. 2 Økonomi og medlemsstatus 

Sagsfremstilling Medlemstal:  

Der er ikke foretaget ny opgørelse af medlemstallet, men der er en tendens til, at 

interessen for at spille golf, er blevet forøget under krisen. Vi håber derfor på en positiv 

udvikling af medlemstallet i 2020. 

Økonomi:  

Kontingentopkrævninger udsendes snarest til betaling 3.7. 

Der er udsendt regninger til alle vore sponsorer. 

Klubben har modtaget lønkompensation.  

Klubben har modtaget tilskud fra Idrætsanlægspulje.   

Klubben har endnu ikke modtaget svar på ansøgning til DIF og DGI's corona-hjælpepulje. 

Åben/lukket Åben 

 

Pkt. 3 Nyt fra udvalgene 

Baneudvalg Banen står pt. virkelig fint. 

Roughen bliver klippet indenfor de næste 2-3 uger. 

Baneudvalget har indhentet tilbud på leasing af maskinen proline 410 i en periode på 5   

år samt en periode på 7 år. 

Bestyrelsen har besluttet, at baneudvalget kan arbejde videre med sagen med en   

leasingperiode på 5 år, idet vi på den måde, vil kunne undgå alle de uforudsete udgifter 

til reparationer, der har været på den nuværende maskine. 

Arbejdsdagen blev afholdt lørdag, den 13.06.2020. Der var en pæn tilslutning på ca. 35  

frivillige. Arbejdsopgaverne blev, på trods af vejret, udført med stor ihærdighed.  

Bestyrelsen takker alle de frivillige, som gør en stor indsats i klubben.  

Sponsorudvalg Sponsortavlen mangler enkelte skilte, men disse er under udarbejdelse.  

Greenfee aftalerne er pt. oppe på 266 for hele 2020. Der har desværre været en del 

aflysninger, men andre er efterfølgende kommet til og nogle er vendt tilbage efter 

åbning af banen. 

Der har været udvist stor forståelse fra diverse klubber i klubberne, når der har været 

besøg fra andre klubber. 

Turneringsudvalg Da der indtil videre ikke afholdes turneringer, er der intet nyt i udvalget indtil dato. Men 

fremadrettet, kan der ske ændringer efterhånden som der løsnes mere op for 

forsamlingsforbuddet. 

Jutta sko turneringen kan muligvis gennemføres, men er Jutta sko interesseret? 

Turneringsudvalget kontakter sponsor. 

 

Følgende er sendt til klubberne i klubben: 

På gårsdagens bestyrelsesmøde har bestyrelsen diskuteret muligheden for afholdelse af 

turneringer med gunstart i Sønderborg Golfklub. 

Vi er enige om at åbne for gunstarter fra og med onsdag den 8. juli under forudsætning 

af, at forsamlingsforbuddet, som annonceret, hæves til 100 personer fra og med denne 

dato. 
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Under forudsætning heraf vil det fra den 8. juli være muligt at afholde gunstarter med op 

til 100 deltagere. 

Husk på, at skal man forsamles før og/eller efter runden inkluderer de 100 deltagere 

eventuelle turneringsledere, hjælpere og sponsorer. 

Som reglerne er i skrivende stund er det ikke muligt at samles 100 personer i klubhuset af 

hensyn til afstands- og arealkrav. Såfremt man forsamles før/efter turneringen skal dette 

som udgangspunkt derfor foregå udendørs.  

Vi er bevidste om, at der jf. DGU’s retningslinjer p.t. er mulighed for at afvikles gunstarter 

med 50 deltagere, men henset til, at denne grænse hurtigt vil kunne overskrides og man 

derfor risikerer at udelukke medlemmer fra deltagelse har vi valgt at vente med opstart til 

forsamlingsforbuddet generelt hæves til 100 personer. 

Vi har samtidig besluttet, at ændre på frekvensen af afspritning af berøringsflader på 

banen (flagstænger, river, boldvaskere). Disse afsprittes fremadrettet af banepersonalet når 

der skæres nye huller (flagstænger – typisk 1-2 gange ugentligt), når bunkere rives (2-3 

gange ugentligt) og når boldvaskerne efterfyldes (1 gang ugentligt). Dette igangsættes 

øjeblikkeligt og betyder også, at der vil være flere river i bunkers end hidtil. 

Medlemmerne opfordres derfor i endnu højere grad til selv at medbringe håndsprit og 

jævnligt spritte hænder. 

Begynderudvalg Pt. er der 28 begyndere, der er startet op, hvoraf flere allerede vil være fritspillet 
indenfor den nærmeste fremtid.  
Vi byder alle nye og potentielle medlemmer velkommen i Sønderborg Golfklub. 

Husudvalg De har besluttet, at der ikke tilbydes brug af håndklæder indtil videre.  

Ellers er der intet nyt. 

Eliteudvalg De har spillet i weekenden, hvor lørdagens match blev tabt 7-5 lørdag.  
Søndagens match blev desværre tabt med 8-4 
Victor Thybo har fået dispensation til at spille på holdet.  

Juniorudvalg Det går fint i juniorafdelingen. Der er mellem 8-10 junior til træning hver onsdag. Der har 

været afholdt et par fredags turneringer både på par 3 og på stor bane. Her har der også 

været fin opbakning med ca. 10 deltager. 

Der er også dukket et par nye op, som lige skal snuse lidt til golfsporten. 

 

Sandkassegolf startede med stor succes. I alt deltog 14 juniorer første gang. Der er i 

alderen mellem 4-8 år. Der er træning hver anden mandag. Der bliver slået lidt til bolden 

og puttet lidt, før vi spiller et hul eller 2 på par 3 banen med tennisbolde. 

Der har været 10 sandkasse-golfere med de sidste par gange. Træningen fortsætter efter 
ferien, hvor vi i alt regner med at mødes 3-4 gange. 
 
Alle vores juniorer er blevet inviteret til at deltage i junglegolf/super 6 som er et DGU-
arrangement, hvor juniorer på tværs af klubber mødes og "lege" golf sammen. Første 
gang er den 24. juni i Benniksgaard. 
Hvis der er tilslutning til det fra vores klub, vil vi formentlig også invitere de andre 
klubber på besøg hos os. 
 
Desuden deltager flere af vores juniorer i både D-tour og Girls Only Tour.  
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Pkt. 4 Golfens dag 21.06.2020 

Sagsfremstilling DGU har kørt kampagner. Der er tillige kørt markedsføring via Facebook. 
Dagen er planlagt. 10-13. TZ har ansvaret på dagen. 

Åben/lukket Åben 

 

Pkt. 5 Spil med dag 26.06.2020 

Sagsfremstilling Alle klubbens medlemmer er blevet opfordret til at deltage. Der er pt. 1 hold tilmeldt. 
JL har ansvaret på dagen. 

Åben/lukket Åben 

 

Pkt. 6 Bemanding af pølsehus 

Sagsfremstilling Klubben har fået en henvendelse fra et ægtepar, som evt. gerne vil bemande pølsehuset 
til alle turneringer. Overskud ved salg af pølser er deres “løn”. 

Bestyrelsen har besluttet, at frivillige fortsat skal varetage opgaven. Dette er besluttet 
idet, der er flere medlemmer, der har tilmeldt sig opgaven.  
Vi prøver tillige, at få åbnet grillhuset i dage, hvor der ikke er turneringer. 

Åben/lukket Åben  

 

Pkt. 7 Analyse af evt. besparelser 

Sagsfremstilling Scanenergi har foretaget analyse af mulige besparelser i klubbens forbrug af hhv. vand og 
el. Klubben arbejder videre med solenergi.  
Der aftales et møde med Better Energy om udførelse af opgaven.  
Termostaterne i klubhuset bliver udskiftet med Danfoss termostater 8.000 kr. med en 
tilbagebetalingstid på ca. 3 år.  

Åben/lukket Åben 

 

Pkt. 8 Samarbejde med skoler og idrætsforeninger 

Sagsfremstilling Klubben har meldt tilbage, men har endnu ikke hørt noget. Vi afventer. 

Åben/lukket Åben 

 

Pkt. 9 Opdatering af klubbens hjemmeside 

Sagsfremstilling G7 er GB´s ansvar, men ellers opfordres de respektive klubber i klubben at sørge for, at 
deres oplysninger er opdateret og ”up to date”. 
Alle medlemmer opfordres til, at henvende sig til bestyrelsen eller klubberne i klubben, 
såfremt uretmæssigheder opdages.  

Åben/lukket Åben 

 

Pkt. 10 Tilbud på banen i juli måned 

Sagsfremstilling Forespørgsel fra medlem: Kan børnebørn spille gratis på par 3 banen sammen med deres 
bedsteforældre/medlemmer. Dette tilbud har tidligere været gældende. 
Tilbuddet er gældende for alle børnebørn under 18 ifølge med et medlem.  

Åben/lukket Åben 
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Pkt. 11 Gavebrev 

Sagsfremstilling Markedsføring/synliggørelse af gavebrev. 
Bestyrelsen forfatter et brev vedr. gavebrevet, som sendes til medlemmerne. Samtidig 
opfordres alle til at ”markedsføre” gavebrevet, ved at italesætte det, hvor det er muligt.  

Åben/lukket Åben  

 

Pkt. 12 Golfring 

Sagsfremstilling Der blev afholdt G-7 møde onsdag d 13. 06 om fritspilsordning. De sønderjyske 
golfklubber var inviteret til orienterende møde i Sønderborg Golfklub for at høre om 
Johannes’ store analyse af hvordan golfklubber i Danmark har sluttet sig sammen i 
golfring-samarbejder, med henblik på at starte en sønderjysk ring op. Analysen peger på 
alle måder kun på positive resultater, det være sig både økonomisk og som gevinst for 
det enkelte medlem. 
Alle klubber i Sønderjylland har i en eller anden sammenhæng gode 
samarbejdsrelationer på forskellig måde, så der var ikke den store tilslutning til 
deltagelse i ny ring. Nordborg og Sønderborg fortsætter som hidtil. Sønderjyllands 
Golfklub vil overveje deltagelse. De andre klubber ønsker ikke at deltage i år.  

Åben/lukket Åben 

 
 

Pkt. 13 Dispenser 

Sagsfremstilling Klubben vil efter Corona krisen opsætte ekstra dispensere til klubhus m.m.  

Åben/lukket Åben 

 
 

Pkt. 14 Turneringsleder til DGU turneringer 

Sagsfremstilling Formanden for turneringsudvalget skal påsætte turneringsleder til alle turneringer. 
Herunder også DGU-turneringer. 
Turneringslederen sørger for at kontakte greenkeeperne og for at alle formalia er på 
plads. 

Åben/lukket Åben 

 
 
Næste møde:  
Onsdag, den 05.08.2020 kl. 18.00 hos Bjarne. 
 


