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Bestyrelsesmøde, den 24.11.2020 
Referat 

 

 

Pkt. 1 Godkendelse af referat af 27.10.2020 

Sagsfremstilling Referatet blev godkendt uden bemærkninger 

Åben/lukket Åben 

 

Pkt. 2 Økonomi og medlemsstatus 

Sagsfremstilling Medlemstal: 
Medlemstallet er steget med 1 medlem siden sidste møde. 
 
Økonomi:  
Det aktuelle regnskab blev gennemgået.  
Umiddelbart vurderes det, at årsresultatet som minimum vil blive som budgetteret. 
Fritspils ordningen med Nordborg, har givet en indtægt på 19.700 kr. Der er en vigende 
interesse for ordningen. Der er 39 spillere fra Nordborg og 25 fra Sønderborg, der gør 
brug af produktet. 
 
 
 
 
 

Tid/sted 
 

  Mødenr. 08.2020 

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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TrackMan 
Bestyrelsen besluttede at tilbyde to former for rabatordninger i forbindelse med brug af 
træningslokalet (TrackMan); henholdsvis et 10-turs kort og et sæsonkort. 
Priser og betingelser offentliggøres via klubbens hjemmeside snarest. 
Samtidig blev det besluttet at investere ca. 15.000 kr. i et nyt booking- og (nøglefrit) 
adgangssystem til lokalet. Med dette system bliver det betydeligt nemmere for 
medlemmerne at få adgang til lokalet idet der ikke længere vil skulle bruges nøgle, men 
blot en kode til dørlåsen. 
Systemet forventes at blive taget i brug i løbet af december måned. 
 
Maskinhus 
Sønderborg Golfklubs har ansøgt Idrætsanlægspuljen 2021 om tilskud til udskiftning af 
asbestholdigt eternittag på klubbens maskinhus og til nye termostater. Vi har fået 
bevilget 70.000 kr. til formålet. 
Puljen er egentlig bestemt for 2021, men er fremskyndet pga. corona krisen, hvorfor 
beløbet er bestemt anvendt inden udgangen af år 2022.  
I mellemtiden vil vi arbejde på at fremskaffe de manglende midler til projekterne. 

Åben/lukket Åben 

 

Pkt. 3 Nyt fra udvalgene 

Baneudvalg Greenkeeper staben for 2021: 
Sjagge fortsætter som chefgreenkeeper. Der er fundet en ny fuldtidsansat greenkeeper, 
der ligeledes er maskinkyndig. Opstart 15. februar 2021. 
Vi mangler nu at finde en sæsonarbejder for en 7-8 måneders periode. 
Teesteds ændringer i vinterperioden: 
Hul 12, vinterteestedet bliver fra 11. december permanent teested for såvel spil til 
sommer- som vintergreen. Hul 16, bliver fra samme dato ændret til et par-3 hul som 
tidligere år, og vinterteestedet benyttes til såvel spil til sommer- som vintergreen. 
Baneudvalget opfordrer til, at der fra den 11. december benyttes måtter ved slag på 
fairways. Klubber i klubben kan beslutte, om de vil benytte måtter permanent. 
Bunkers er ude af spil. Golfbiler og scootere må ikke køre på fairways. 
Der opfordres til at benytte bærebag.  

Sponsorudvalg 
  

I januar udsendes tilbud til diverse golfklubber vedr. klubbens tilbud om golfpakker.  
Brdr. Ewers er ny hulsponsor i klubben. 

Turneringsudvalg Ja, der sker ikke så meget lige nu. Men forberedelserne til 2021 er i gang. Vi håber 
selvfølgelig på, at der kan spilles turneringer i 2021. 
 
Der er kommet info fra Regionsgolf om tilmelding til 2021. 
Vi har tidligere haft åbnet for en slags tilmelding / tilkendegivelse i GolfBox - 
om man ønsker at deltage og i hvilken række. 
Sidste år lykkedes det jo desværre ikke at få to af de tilmeldte hold op at stå, primært 
fordi der manglede en holdkaptajn. 
De nuværende (2020) holdkaptajner får bud om at "deres" hold kan fortsætte i 2021. 
 
Der sættes en notits på hjemmesiden tilmeldingen. Er der andre ønsker, om at samle et 
hold - er de meget velkommen til det - forudsat at der er en holdkaptajn der vil varetage 
ansvaret. 
Vi har pt. et B og C hold i ABCD rækkerne - som spiller om mandagen. 
Samt to superveteran hold. SVA og SVB. 
 
Alle fik et fin placering sidste år. Tre 1. pladser og en 2. plads. 
Der afholdes møde i turneringsudvalget i januar, hvis vi må - måske ok med max 10. 
Møde med sponsorudvalget aftales med Jakob, Tove og PG. 
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Begynderudvalg Der er ikke noget at berette pt.  

Husudvalg Der pyntes op til jul, så der er hyggelig julestemning i vores lokaler. Også selvom, der ikke 

må være så mange tilstede.  

Eliteudvalg Der arbejdes med et vintertræningskoncept for eliten. 

Juniorudvalg Ikke noget at berette. 

 

Pkt. 4 Regionalmøde 

Sagsfremstilling Referat fra mødet: 
Det var et meget proff. møde, der blev afholdt virtuelt. JS, JL og GB deltog.  
Der blev orienteret om ansøgning af fonde til gavn for miljøet.  
Der var aktiviteter for bl.a. gigtforeningen. 
Det grønne regnskab skal fortsat indberettes. Det er sidste gang, det skal offentliggøres.  
Inspiration til bedring af biodiversitet vedr. blomsterbede m.m. 
Mange golfklubber har en del medlemmer, der ikke er korrekt registreret. Det anbefales 
at rydde op i medlemsantallet. Der bliver introduceret et nyt system til det formål. 
Den oprydning gælder også Sønderborg Golfklub. 
Der var tillige forskellige ideer til rekruttering af nye medlemmer.  

Åben/lukket Åben 

 

Pkt. 5 Rekruttering af nye medlemmer 

Sagsfremstilling Referat fra mødet. 
Klubben afholder golfens dag 25.04.2021. 
Spil med dag 15. maj og 25. august.  
Vi deltager tillige i Kulturnatten.  
Det er vigtigt, at vi er fysisk aktive i klubberne i klubben, for at få udbredt hvor vigtige  
disse aktiviteter er for klubbens fortsatte eksistens. Alle bør aktivt tænke på, at vi får 
flere medlemmer til klubben. 

Åben/lukket Åben 

 

Pkt. 6 Eventuelt 

Sagsfremstilling Der er en del ledige skabe i bagrummet. Medlemmer på venteliste kontaktes. 

Åben/lukket Åben 

 
Næste møde:  
 
Mandag, den 21.12.2020 kl. 17:00 (kort møde) hos Kontor Syd.  
Tirsdag, den 12.01.2021 kl. 17:00 budgetmøde hos KontorSyd. 


