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Bestyrelsesmøde, den 27.10.2020 
Referat 

 

 

Pkt. 1 Godkendelse af referat af 21.09.2020 

Sagsfremstilling Referatet blev godkendt uden kommentarer. 

Åben/lukket Åben 

 
  

Tid/sted Tirsdag, den 27.10.2020 kl. 18.00 hos Kontor Syd    Mødenr. 07.2020 

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. 2 Økonomi og medlems status 

Sagsfremstilling Medlemstal: 

706 spillere er spilleberettigede på den store bane. Det er 10 mere end for 3 mdr. siden, 

men 30 mindre end for et år siden.  

Der kan dog være lidt usikkerhed omkring tallet, da der er en del nybegyndere, som 

måske endnu ikke har taget endelig stilling om, de vil fortsætte som fuldgyldigt medlem 

af golfklubben. 

Økonomi: 

De vigtigste poster i regnskabet: 

Kontingent:     kontingentindtægterne ligger på niveau med budget,  

Greenfee:        242 tkr. (198 tkr. i 2019) fra 18 hullers banen via Probox 

                           På par 3 banen er der indtægter fra probox  48 tkr. (36 tkr. i 2019) 

Andre arr.:       +127 tkr. i forhold til 2019 

 

TrackMan:     Lokalets indtægter dækker årets udgifter. 

Sponsorer:       Ligger på niveau med budgettet. 

Tilskud og fonde: 313 tkr. som hovedsaligt har været til solcellerne. 

Gavebreve:      Der er tegnet 105 gavebrev for 2020. I 2019 fik vi ca. 113 tkr. i         

                            momsrefusion herfra går ca. 25 tkr. fra den gamle ordning. Hertil kommer       

                           ca.25 tkr. fra betaling af gavebrevene. 

 

Vi fastholder prisen for brug af TrackMan på 200 kr.  (Det undersøges, om der rent 

teknisk kan tilbydes 10 turskort) 

Victor Thybo er kommet med i landsholdstruppen for juniorer.  

Det er flot og vi ønsker ham tillykke med udtagelsen.  

Victor har derfor fået dispensation til, at han kan benytte TrackMan faciliteterne, således 

at han kan dygtiggøre sig yderligere.  

Åben/lukket Åben 
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Pkt. 3 Nyt fra udvalgene 

Baneudvalg Status på greenkeepersituationen: 
Per og Thomas er blevet opsagt og fratræder pr. 31.10.2020.  
Peter har fået nyt job og har derfor opsagt sin nuværende stilling.  
Der arbejdes på ansættelse af nyt personale til den kommende sæson. 

Sponsorudvalg Golfophold har givet 71 tkr. i indtægter hvor 282 greenfeespillere har besøgt klubben og 
Sønderborg by. 
Herudover er der solgt øl/vin/vand og sandwich for ca. 6 tkr. 
Der er udarbejdet en oversigt over arbejdsopgaver i sponsorudvalget.  
Der er enkelte arbejdsopgaver sponsorudvalget på grund af arbejdspresset, ønsker at 
outsource.  
Der er pt. solgt ca. 30 golfophold for 2021. 
”OK” benzin konsulent inviteres ned til klubben, så vi kan få mere fokus på benzinkort, 
hvor Sønderborg Golfklub får indtægter i forhold til, hvor mange liter, der er tanket. 
Golfmagasinet har en stor artikel om Sønderborg, Alsik og Sønderborg Golfklub.  

Turneringsudvalg Vintergækkerne ønsker en reservation af tiderne i GolfBox fra 10-11.50. Dette er 
godkendt og allerede indkodet i GolfBox. 
Sønderjysk Mesterskab blev afviklet i Haderslev den 10. okt. 
Her blev Mikkel Frost Jensen sønderjysk mester i mid-age rækken med 76 slag. Stort 
tillykke. 
Sønderjyllands GK løb med hold pokalen efter flot spil. Sønderborg fik en 4. plads midt i 
feltet. 
Grundet de nye restriktioner vedr. forsamlinger lukker klubben for gunstart i klubber-i-
klubben. Der må bestilles tid på almindeligvis i GolfBox. 
Herrerne fra tee 55, og der indføres lejeforbedring. Nærmere regler er offentliggjort. 
Samtidigt ajourføres banens Course Rating. En mindre justering vedr. ændring af hul 12. 

Begynderudvalg Afslutningsmøde i begynderudvalget er afholdt. Der har været udfordringer med 
registreringerne ifm. fritspilning.  
Udvalget arbejder på en løsning.  

Husudvalg Der har været en del tekniske udfordringer på vores 2 øl automater. 
Der arbejdes på at finde den bedste løsning.  
Terrassedøren i klubhuset er blevet forsynet med en dørpumpe, idet døren ofte ikke er 
blevet lukket om aftenen. 
Dørene til klubhuset lukkes kl. 22.30. 

Eliteudvalg Eliteudvalget ønsker at få præciseret hvilke aftaler og hvilket budget eliten har til 
rådighed. 

Juniorudvalg Intet at berette. 

 

Pkt. 4 Det nye HCP system 

Sagsfremstilling DGU har orienteret udførligt på deres hjemmeside vedr. det nye HCP system, så 
bestyrelsen mener ikke, at der pt. er behov for yderligere information eller uddannelse. 

Åben/lukket Åben  

 

Pkt. 5 Regionalmøde 

Sagsfremstilling Der afholdes Regionalmøder. Møderne bliver i år afholdt virtuelt. 
John Larsen, John Senger og Gerhard Bertelsen deltager. 
  
Regionalmøderne er for golfklubbernes bestyrelsesmedlemmer/managers og DGU's 
bestyrelse. På mødet behandles aktuelle emner.  
 

Åben/lukket Åben 
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Pkt. 6 Eventuelt 

Sagsfremstilling - Biler til baneservice og frivillighed skal koordineres bedre. Det skal ske med 

respekt for det frivillige arbejde der udføres både af baneservice og de frivillige 

der passer teesteder m.m. 

- Halvtaget til bilerne udvides. Vi har nu 6 biler. De skal sættes tilbage i opladeren 

under halvtaget. Der skal ikke længere parkeres biler i kælderen. 

- Oplysninger på klubbens hjemmeside skal udvides. Claus Thorsted tager ansvaret 

sammen med Johs. 

 

Opdatering af nye corona regler igangsættes fra torsdag, den 29.10.2020. Der 

kommer opdatering på hjemmesiden sammen med, at ændringer i 

lejeforbedringer m.m. 

Åben/lukket Åben 

 

Næste møde:    
 
24.11.2020 kl. 17.00 hos Kontor Syd. 


