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Bestyrelsesmøde, den 21.09.2020 
Referat 

 

 

Pkt. 1 Godkendelse af referat af 05.08.2020 

Sagsfremstilling Referatet er godkendt. 

Åben/lukket Åben 

 

Pkt. 2 Økonomi og medlemsstatus 

Sagsfremstilling Medlemstal: 
Der er ikke opdateret nye tal, men der er positiv interesse for golfsporten generelt.  
Økonomi:  
Der er købt af 2 stk. brugte buggies, da vi har mange frivillige hjælpere og baneservice, 
der alle bruger bilerne, samtidig med at vi pt. har mange greenfee spillere, der lejer dem.  
Pris for leje af en buggy stiger pr. 1. januar 2021 fra 200 kr. til 250 kr.  
Bestyrelsen har ansøgt fonde m.m. om tilskud til køb af nye buggier. 

Åben/lukket Åben 

 

  

Tid/sted Mandag, den 21.09.2020 kl. 18.00 i klubhuset   Mødenr. 06.2020 

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 Ingen 

Referent Tove Z.   
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Pkt. 3 Nyt fra udvalgene 

Baneudvalg Når der laves arbejde på banen (skæring, gødning m.m.), vil dette fremover komme som 
info på klubbens hjemmeside. 
Banen står rigtig fint og greens er hurtige. 
Projekt solceller.  
Der bliver i disse dage monteret et solcelleanlæg i golfklubben (på taget af bagrummet). 
Leverandør: Better Solar, Nordic, Sønderborg 
Solcelleanlægget er på nominelt 33kWp, og har en forventet årsproduktion på 29.427 
kWp. 
Klubben har et rimeligt højt elforbrug, da vi har jordvarme. Anlægget producerer cirka 
33% af årsforbruget, der ligger på cirka kr. 100.000,00. 
Der monteres 76 solpaneler. 54 stk. mod VNV og 22 stk. mod ØNØ. 
Tagmontering med hældning på 25-30 grader. 
Total pris inklusive moms, kr. 265.120,00, der er 100% betalt af sponsorater fra fonde. 
(Nykredit, Sønderborg Kultur og Fritid, Danfoss, Sydbank) 

Sponsorudvalg Destilleriet Als har foreslået et samarbejde med klubben, hvor vi kunne få del i 
overskuddet af evt. salg via klubben. Klubben takker pænt net tak til tilbuddet. Men 
klubben er interesseret i, evt. at lave en form for samarbejde via et sponsorat.  
De fleste hulsponsorer er på plads. Der er enkelte, der ikke er solgt og enkelte, der 
udløber i år. Sponsorudvalget arbejder på, at forlænge aftalerne, og få afsat dem der 
mangler. 
Der er solgt 50 skilte på klubbens sponsorsøjle, og flere er undervejs.  
Klubben har haft mange greenfee spillere, som tillige har overnattet på byens hoteller. 
Det har givet flotte indtægter fra både greenfee, forplejning og ølsalg. Vores greenfee 
gæster kommer med meget positive tilbagemeldinger om deres besøg hos Sønderborg 
Golfklub. De roser den fine service og vores flotte bane. 

Turneringsudvalg Sønderborg Golfklub, skal stå for en DGU-turnering i 2021. Datoen er endnu ikke fastsat. 
Klubmesterskaberne blev spillet i ni aldersklasser med deltagelse af 65 spillere i alderen 
fra 12 til 82 år. 
Turneringen blev afviklet i flot sensommervejr. Masser af solskin og kun en let vind gav 
spillerne tæt på optimale betingelser både lørdag og søndag, hvor der blev spillet 18 
huller begge dage. Resultaterne ses på klubbens hjemmeside.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
De bedste 4 damer og 12 herrer kvalificerer sig til klubmesterskab i hulspil som netop er 
afviklet i den forgangne weekend, og her blev klubmestrene 2020 kåret. Det var ligeledes  
i meget flot solskinsvejr, dog med noget morgen tåge. 
Vindere: Tove Zanchetta (damer) og Mikkel Frost Jensen (herrer). 
Klubben har også afholdt Jutta sko Cross Country turnering med 60 deltagere og Super 
Brugsens Sponsor- og hjælperturnering med 55 deltagere. Her blev teltet som, var 
arrangeret ifm. Pink Cup anvendt ved fælles spisning. 
Der er ikke planlagt flere klubturneringer i efteråret, således vil der "heldigvis" ikke være 
aflysninger pga. Corona. 
Beka turneringen står fortsat som åben for tilmelding, men der er aflyst. 

Begynderudvalg Intet at berette 

Husudvalg Der sættes en automatisk dørlukker på terrassedøren, idet den ofte står åben, når de 
sidste forlader huset.  

Eliteudvalg Intet at berette 

Juniorudvalg  Der skulle afholdes Jungletræf i Sønderborg Golfklub, hvor mange juniorer fra de 
omkringliggende klubber skulle deltage.  
Men pga. covid19, er dette desværre aflyst.  
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Pkt. 4 Jubilæumsturnering 2021 

Sagsfremstilling Der er endnu ikke fastsat en dato for jubilæumsturnering i 2021, men bestyrelsen og 
vores to sponsorer, Kontor Syd og Teknidan, arbejder for at finde en dato. 

Åben/lukket Åben 

 

Pkt. 5 Nye restriktioner 

Sagsfremstilling Der er kommet nye restriktioner fra DGU vedr. Covid19.  
Klubben følger fortsat disse, og har givet besked til klubberne i klubben, om at 
restriktionerne skal overholdes og at forsamlingstallet igen er på 50.  
Der må gerne spilles med gunstart, men de må ikke samles efterfølgende, hvis der er 
flere end 50 deltagere. 

Åben/lukket Åben 

 

Pkt. 6 Eventuelt 

Sagsfremstilling JS ønsker at lave en opdatering og modernisering af klubbens hjemmeside.  
Bestyrelsen har givet grønt lys for dette. 

Åben/lukket Åben 

 

 
Næste møde:  
 
27.10.2020 kl. 18.00 hos Kontor Syd 
 


