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Bestyrelsesmøde, den 09.02.2021 
referat 

 

 

Pkt. 1 Godkendelse af referat af 21.12.2020 

Sagsfremstilling Referatet er godkendt uden bemærkninger 

Åben/lukket Åben 

 

Pkt. 2 Økonomi og medlems status 

Sagsfremstilling Medlems status: 
Klubben har 688 aktive medlemmer, som kan spille på den store bane. Dette er 22 færre 
end i januar 2020. Som normalt har der været en del udmeldelser i forbindelse med 
årsskiftet. 
Derudover er der foretaget en generel ”oprydning” i vores medlemskartotek. 
En del begyndere fra 2020 har meldt sig ind i 2021, hvilket er meget positivt. 
Forhåbentlig kommer der flere indmeldelser. 
Der er generelt en stigning i medlemstallet indenfor dansk golf. Det kan ikke helt aflæses 
i vores medlemstal endnu, men der er dog stor interesse og mange begyndere, så vi 
håber på en positiv medlemsstatistik i 2021. 
 
Økonomi: 
Regnskabet for 2020 udviser et overskud på 443 tkr. mod budgetteret 353 tkr. Det har 
været et år med usædvanligt mange større afvigelser bl.a. grundet corona krisen, men på 
bundlinjen har det været positivt. 
Regnskabet forventes offentliggjort på klubbens hjemmeside senest i uge 9 og i god tid 
før generalforsamlingen, som er udsat til 23. marts 2021. 

Tid/sted Pga. corona afholdes mødet virtuelt kl. 18.30 på Zoom. 
Efterfølgende afholdtes budgetmøde  

  Mødenr. 01.2021 

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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Budget 2021: 
På mødet blev klubbens budget for 2021 gennemgået. 
Der forventes et resultat i nogenlunde samme størrelsesorden som i 2020. 
Likviditeten i 2020 er forbedret – dog primært grundet corona relaterede udsættelser af 
betalinger til det offentlige. 
Med udgangen af 2021 vil likviditeten være tilbage på mere normalt og strammere 
niveau. 
  
Greenfee automat: 
Klubbens nuværende greenfee automat har udtjent sin værnepligt. Teknologien er efter 
7-8 år ikke længere tidssvarende. 
Det er derfor besluttet at investere i en ny og mere moderne udgave, der forventes 
installeret i løbet af marts måned. 

Åben/lukket Åben 

 

Pkt. 3 Nyt fra udvalgene 

Baneudvalg Personalet for 2021 er næsten på plads.  
Carsten Hell Lorenzen er fastansat pr. 15. februar. Carsten er uddannet greenkeeper med 
speciale som mekaniker. Han har ca. 10 års erfaring inden for jobbet.  
Vi byder Carsten velkommen i Sønderborg golfklub – tag godt imod Carsten. 
Som sæson medarbejdere har vi ansat Tom og Mikael, som vi kender fra sidste år, samt 
Dennis.  
Derudover skal der ansættes endnu en sæsonmedarbejder.  
Klubben har annonceret for jobbet og vi har også fået nogle interessante henvendelser. 

Sponsorudvalg Der er sendt tilbud ud til andre golfklubber omkring golfophold Sønderborg. Der er 
allerede kommet en del bestillinger/henvendelser. 

Turneringsudvalg Turneringsudvalget har lavet en foreløbig plan over turneringerne i 2021. Der arbejdes 
videre med planen og denne offentliggøres, når den endelige plan foreligger. 
Det må forventes, at det – specielt i foråret – bliver nødvendigt at afvikle turneringerne 
med løbende start frem for gunstart grundet forsamlingsforbuddet. 
  
Der er forslag om, at der laves to nye turneringer: 

• Greenkeepernes hævn. Greenkeeperne har ønsket at lave lidt drillerier. 

• Tour de France – for at holde interessen for touren varm. 

Begynderudvalg Der arbejdes på administrationen af handicap regulering for begyndere, idet denne giver 
lidt udfordringer for begynderudvalget.  

Husudvalg Husudvalget har malet vægge og paneler hos greenkeeperne.  
Rengøringen er ændret til 1 gang ugentligt. Når der åbnes mere op for lokaliteterne, vil 
der igen blive rengjort 2 gange ugentligt. 
Der er lavet/renoveret en trappe op til TrackMan rummet fra mellemgangen. Arbejdet er 
udført af frivillige. Den skal tillige kunne benyttes som nødudgang. Der er samtidig lavet 
et depotrum på stedet.  
Endvidere har et medlem fabrikeret nyt trægelænder til ”terrassen” på første sal i 
klubhuset. 

Eliteudvalg Intet at berette 

Juniorudvalg Intet at berette 
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Pkt. 4 Det nye handicapsystem (WHS) 

Sagsfremstilling Det nye WHS handicap system er indført i Danmark fra årsskiftet. 
For at opnå et retvisende handicap er det vigtigt at aflevere så mange scores som muligt. 
Så uanset om man spiller en hyggerunde med vennerne eller med ægtefællen skal der 
lyde en opfordring til altid at indberette scoren. Et retvisende handicap øger 
spilleglæden! 
Der opfordres også til at indberette scoren samme dag, som runden er spillet. Så vil 
scoren blive medtaget i den automatiske beregning der køres hver nat og fastlægger om 
der skal korrigeres for banens sværhedsgrad på netop denne spilledag. Her kan forhold 
som vind og vejr påvirke resultatet. Som noget nyt kan man nu også indlevere scores for 
runder på f.eks. 12 eller 14 huller – ja faktisk alt mellem 9 og 18 huller. Hullerne skal blot 
være spillet i normal rækkefølge. 
Der henvises i øvrigt til DGUs meget omfattende orienteringsmateriale på deres 
hjemmeside. 

Åben/lukket Åben 

 

Pkt. 5 Indbrud i bagrum 

Sagsfremstilling Der er drøftet flere muligheder for sikkerhedsforanstaltninger. 
Det undersøges, hvad det koster.  
Ekstraudgifter vil sandsynligvis blive lagt på udlejning af skabene.  
Det overvejes tillige, om der kun skal være 1 indgang til bagrummet. 

Åben/lukket Åben 

 

Pkt. 6 Frit spils ordning med Nordborg 

Sagsfremstilling Sønderborg Golfklub er interesseret i at fortsætte aftalen under uændrede vilkår.  

Åben/lukket Åben 

 

Pkt. 7 Evaluering af webinarkurser  

Sagsfremstilling DGI-webinarer: 
Den gode velkomst – det er ikke relevante oplysninger for Golfklubber. 
Generalforsamling – ok med en del brugbare oplysninger. 
Kommunalt webinar: 
Foreningsmiljø i verdensklasse – dette er heller ikke relevant for golfklubben. 

Åben/lukket Åben  

 

Pkt. 8 Foreningsmiljø i verdensklasse. 

Sagsfremstilling Klubben arbejder videre med at få nye medlemmer. Det er meget vigtigt, at nye 
medlemmer oplever en god modtagelse og får gode oplevelser – gerne sammen med 
bestående medlemmer.  
Husk vi har alle et ansvar for at hjælpe nye medlemmer godt på vej i Sønderborg 
Golfklub. 

Åben/lukket Åben 
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Pkt. 9 Eventuelt / diverse 

Sagsfremstilling • Seniorklubben har ønsket at starte 30 min senere om mandagen.  
Bestyrelsen går i dialog med seniorklubbens bestyrelse, for at finde en løsning, 
som er   
tilfredsstillende for alle uden, at det er til yderligere gene for andre medlemmer 
og greenfee gæster. 

• Kooperation med Golfklub Gut-Waldhof/mein.  
Klubben har henvendt sig til Sønderborg Golfklub, med henblik på at få en form 
for frit  
spils ordning med tyske klubber.  
Henvendelsen er seriøs og meget interessant, og der arbejdes videre med 
henvendelsen. 

• Vi har fået en henvendelse om benyttelse af træningsfaciliteter for en elitespiller 
fra Skive.   
Faciliteterne kan benyttes ved køb af Flexmedlemskab eller par 3 bane 
medlemskab med de fordele dette giver. 

• Bestyrelsen har besluttet forsøgsvis IKKE at udlevere bag-/årsmærker i 2021. 
Opgaven er forbundet med udgifter og er ret tidskrævende. 
Efterhånden som golfsporten er blevet mere digitaliseret (primært gennem 
GolfBox) vurderes behovet ikke længere til at være så stort. 
Forsøget evalueres til efteråret. 

• Der arbejdes på en løsning så medlemmerne kan følge med i det nye 
solcelleanlægs produktion via klubbens hjemmeside. 

• Golfens dag afvikles den 25. april – hvis det er muligt. 

Åben/lukket Åben 

 

Pkt. 10 Generalforsamling – Ny dato 23.03.2021 

Sagsfremstilling Ny dato for generalforsamling: 
Tirsdag, den 23.03.2021 kl. 19.00 i Kultursalen på biblioteket. 
Da det også er tvivlsomt, om det er muligt at gennemføre GF i marts, reserveres en ny tid 
i april. Evt. ny dato vil blive offentliggjort, så klubben overholder alle tidsfrister. 

Åben/lukket  

 

Pkt. 11 Status sekretariat 

Sagsfremstilling Susanne er nu fastansat pr. 1. februar.  
Vi byder Susanne velkommen i Sønderborg Golfklub og glæder os til samarbejdet.  

Åben/lukket Åbent 

 
Næste møde:  
 
16.03.2021 kl. 18.30 i klubhuset el. virtuelt. 


