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Bestyrelsesmøde, den 05.08.2020 
Referat 

 

 

Pkt. 1 Godkendelse af referat af 15.06.2020 

Sagsfremstilling Referatet godkendes uden bemærkninger. 

Åben/lukket Åben 

 
 

Pkt. 2 Økonomi og medlems status 

Sagsfremstilling Medlemstal: 

Der er 696 medlemmer, der er spilleberettiget på den store bane. Der er sket en positiv 

udvikling i nye medlemmer – se under begynderudvalget.   

Økonomi: 

Der er pt. ikke nye regnskabstal. 

Åben/lukket Åben 

 

 

 

 

 

Tid/sted Onsdag, den 05.08.2020 hos Bjarne P.W. kl. 18.00   Mødenr. 05.2020 

Deltagere Gerhard Bertelsen Formand  

John Larssen Næstformand  

John Senger Kasserer 

Bjarne P. Wulf  

Tove A. Zanchetta Sekretær 

Johannes B. Hansen 
Claus Thorsted 

 
 

Hanne Thaysen Suppleant 

  

Afbud Ingen 

Referent  Tove Z. 
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Pkt. 3 Nyt fra udvalgene 

Baneudvalg Roughen er slået, og banen står rigtig fint.  
Der er indgået aftale om, hvordan aftalen skal være næste år, så vi er enige om, hvornår 
og hvordan roughen skal klippes.  
Der er sket nogle enkelte ændringer i klipningen, så DGU kontaktes, for at se om ratingen 
skal ændres. 
 
Den nyindkøbte klipper er taget i brug, og den fungerer som ønsket.  
 
En del af teestederne er blevet forbedret, men arbejdet fortsætter i resten af 2020. 
 
Vedligeholdelse af teestederne på den store bane er udliciteret til frivillige. Der mangler 
dog fortsat frivillige til par 3 banen. Interesserede kan henvende sig hos Johs.  
 
Bestyrelsen overvejer, om der skal investeres i en brugt buggy/arbejdsbil til frivilligt 
arbejde.  
 
Banen bliver rost af både medlemmer og greenfee gæster. 

Sponsorudvalg Som en del af klubbens pakke tilbud, er der pt. solgt 262 greenfee billetter. 

Sponsorudvalget er allerede i gang med det opsøgende arbejde for 2021. 

 

Der er indkøbt bluser til husudvalget. Dette så greenfee spillere kan se, at de er hjælpere. 

 

Klubben har 40 års jubi i 2020. Pga. corona er der ikke lavet tiltag i den anledning. Det 

overvejes, om der skal laves et tilbud i 2021. F.eks. at greenfee spillere kan få 1 øl og en 

pølse gratis i en udvalgt uge. Da vores bane altid har en stor udnyttelsesprocent, har 

bestyrelsen valgt ikke at lave et tilbud om at spille en bestemt uge til ekstremt nedsat 

pris. Andre klubber har oplevet, at det har givet dårlige oplevelser pga. lange ventetider 

m.m. 

 Turneringsudvalg Der er åbnet for turneringer med maks. 66 deltagere, hvor 1. salen tages i brug. Der må 

være hhv. 40 og 26 personer.  

Jutta sko/Cross Country turneringen er åben. Der er pt. 50 tilmeldte. 

Dameklubben har inviteret til damernes herredag. Der er 65 tilmeldte.  

Klubmesterskaberne afholdes som planlagt. Der er pt. 29 tilmeldte. PG og JS arbejder på 

indkøb af præmier. 

Sponsor- og hjælperturneringen afholdes som planlagt. Der sendes breve til sponsorerne 

i uge 32/33.  

Der åbnes for tilmelding af sponsorer fra 10.08.20.  

Der åbnes for hjælperne fra 20.08.20.  

Vi har fået en ny sponsor på turneringen, idet Brugsen for Als og Sundeved har takket ja 

til at blive sponsor.  

Da vi samtidig i samme anledning har fået Keller og Co. som sponsor, har vi bestilt maden 

(platter) hos dem. 
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Begynderudvalg For at effektivisere rekruttering af nye medlemmer, er der stillet forslag om oprettelse af 
et selvstændigt rekrutteringsudvalg, som skal samarbejde med begynderudvalget.  
Bestyrelsen en positivt indstillet  og arbejder videre med sagen.  
 
Der er pt. 42 nye potentielle medlemmer. De 26 er fritspillet og den 16 er flittige. Dette 
er en stigning i forhold til de seneste år 

Husudvalg Der er bestilt ekstra rengøring om lørdagen – foreløbig august måned. Der er flere, der 

har henvendt sig. De har ikke følt sig helt trygge, hvilket bestyrelsen er lydhør overfor.  
Eliteudvalg Et medlem spørger om TrackMan kan stilles op, så det kan bruges ved træningslektioner 

udendørs. Dette kan sagtens lade sig gøre. Troels kan kontaktes, såfremt dette er et 
ønske.  

Juniorudvalg Der har været afholdt golfcamp for juniorer. Den er afholdt over 2 dage med 
overnatning.  
Programmet er med træning, spil, natgolf, hygge og lege.  
Billeder fra campen vil blive offentliggjort efter aftale med forældrene.  
Campen har været en stor succes. 

 

Pkt. 4 Spil med dag 23.08.2020 

Sagsfremstilling Spil golf med en ven er i 2020 pga. corona blevet flyttet til 23.08.2020. 
Sønderborg Golfklub har valgt ikke at deltage. Det er for sent på året, for nye 
medlemmer at starte en evt. ny golfkarriere.  

Åben/lukket Åben 

 

Pkt. 5 Sdj. Mesterskab – ny dato 10.10.2020 

Sagsfremstilling Haderslev Golfklub skal i år afholde det mesterskab, men har forespurgt, om der er en 

anden klub der vil overtage. 

Sønderborg golfklub ønsker ikke at overtage arrangementet i 2020. Det er med for kort 

varsel og datoerne har været kendt i meget lang tid.  

Åben/lukket Åben 

 

Pkt. 6 Paragolf 

Sagsfremstilling Der er kommet en forespørgsel, om Søn 

org Golfklub vil give tilladelse til at paragolfere, kan bruge deres egne transportmidler på 

banen. 

Det er ønsket, at G7 kan gå ud med en fælles holdning i pressen. 

Sønderborg golfklub tilslutter sig denne aftale.  

Paragolfere er velkomne til at spille og køre i eget køretøj eller leje en buggy i klubben. 

Dette skal dog ske med stor hensyntagen til banen, således at det muligvis ikke kan 

tillades såfremt banen er meget våd og vil tage skade.  

Åben/lukket Åben  
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Pkt. 7 Forslag til forbedringer  

Sagsfremstilling Jakob Haustrup har fremsendt diverse forslag til, hvor der bør foretages forbedringer ifm. 
greenfee, servicering af automaterne m.m. 
Bestyrelsen har gennemgået forslagene. 

Åben/lukket Åben 

 

Pkt. 8 Gavebrev 

Sagsfremstilling Der er pt. tegnet 70 gavebreve. Der gøres en ekstra indsats fra bestyrelsens side. Johs. 
sender reminder ud til alle medlemmer. GB kontakter Bent Stolberg fra Seniorklubben, så 
han kan orientere om formålet, når alle seniorerne er samlet om mandagen. 

Åben/lukket Åben 

 

Pkt. 9 Udvidet log i golf box 

Sagsfremstilling CT og TZ har fået tildelt yderligere adgang i golfbox, således at de selv kan foretage 
ændringer m.m. når de er telefonpasser for sekretariatet.  

Åben/lukket Åben 

 

Pkt. 10 Diverse 

Sagsfremstilling -Hvem står for boldopsamling – også i ferierne. Der følges op på, at der er afløsere til 
opgaven ved ferie o.lign. 
-Skal TrackMan rummet være aflåst. Det skal altid være låst, men ifm. ombygning m.m. 
har lokalet været åben. 
-Der kommer pæle rundt om nogle af de nysåede blomsterbede/faunastriber. Således at 
der skal droppes med straf. Områderne må derfor ikke betrædes.  
-Skiltningen på riverne bør sættes på igen. Mange river bliver lagt forkert, hvilket er til 
gene for greenkeeperne. HELE riven skal være i bunkeren. 

Åben/lukket Åben  

 

Næste møde:    
 
Mandag, den 21. september 2020 kl. 18.30 i klubhuset. 


