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Bestyrelsesmøde, den 16.03.2021 
Referat 

 

 

Pkt. 1 Godkendelse af referat af 09.02.2021 

Sagsfremstilling Referatet er godkendt med følgende bemærkninger: 
 
Det er undersøgt, hvad det koster at sikre bagrummet mod indbrud.  
Prisen vil blive ca. 25-30 tkr. Måske kan der søges midler til opgaven. Bestyrelsen 
arbejder videre med sagen. 
 
Seniorlubben har ønsket at få senere starttider om mandagen. Dette arbejdes der videre 
med, da der samtidig skal ske en optimering af turneringsforløbet. Så turneringen kan 
afvikles hurtigere. 
 
Klubben har takket nej til kooperation med Golfklub Gut-Waldhof/mein. 

Åben/lukket Åben 

 

  

Tid/sted Tirsdag, den 16.03.2021 kl. 18.30. 
Pga. corona afholdes mødet virtuelt på Zoom. 

  Mødenr. 02.2021 

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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Pkt. 2 Økonomi og medlems status 

Sagsfremstilling Medlems status: 
I forhold til sidste måned, er der kommet 4 nye spilleberettigede til den store bane. 
Økonomi: 
Der er udsendt kontingentopkrævning og indbetalingerne er godt på vej.  
Track Man: det er besluttet, at de medlemmer, der har købt årskort til Track Man, får 
forlænget spilletilladelsen til 30.09.2022. Dette skyldes den lange nedlukning pga. corona 
situationen. 
Priser på skabe forbliver uændret. 

Standplads til buggies, scootere m.m. forhøjes fra 700 kr. til 750 kr. 

Åben/lukket Åben 

 

Pkt. 3 Nyt fra udvalgene 

Baneudvalg Vinterens start på skiftevis for- og bagni er blevet evalueret og ordningen vil fremover 
blive indført i vintersæsonen. Sliddet på banen fordeles jævnt og skånes derfor mest 
muligt.  
Skiltningen bør dog optimeres, så spillerne ”husker” at benytte banen som aftalt.  
 
Banen forventes at blive sommeråbnet 30./31. marts.  
Dette er dog afhængig af vejret.  
Drivingrange, boldopsamling, sommer teesteder og bunkers vil blive åbnet. 
Flagstænger vil tillige være udskifte, hvor det er nødvendigt.  

Sponsorudvalg Gert Andresen vil blive en del af sponsorudvalget og vil overtage diverse opgaver i 

udvalget. Der arbejdes med at få flere medlemmer af udvalget. 

Jakob fortsætter arbejdet med golfophold.  

Turneringsudvalget har foreløbig overtaget opgaven med turneringssponsorer, men 

dette hører typisk under sponsorudvalget.  

Når næste års turneringsplan skal laves, er det vigtigt, at turneringsudvalg og 

sponsorudvalg samarbejder om opgaven. 

 Turneringsudvalg Klubben vil lave en ”Tour de France turnering” i juli måned og søger en speciel pulje hos 
Sønderborg kommune til formålet. Samtidig prøver vi at få tilknyttet en sponsor til 
turneringen. 
Turneringsplan for 2021:  
Turneringsplanen for 2021 er nu lagt ind i golfboks.  
Klubben håber, at det bliver muligt at afholde turneringerne som planlagt.  
Nye turneringer: 
30.05 Frøs Open med præmier for 8.000 kr.  
04.07 Tour de France  
03.10 Greenkeepernes hævn  
02.01 Wohlenbergs nytårs turnering fortsættes under de nye ejere.  
Klubben takker alle sponsorer – både nye og gamle. 
Jubilæumsturneringen er flyttet til 01.05.2021. På grund af corona afholdes ingen 
jubilæumsfest om aftenen.  
 
Turneringsponsorer: 
Alle turneringssponsorer er kontaktet og alle turneringer har fået sponsorer. Der er dog 
enkelte, hvor den endelig aftale ikke underskrevet. 
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Begynderudvalg De første begynderhold starter op inden påske. 
Der skrives ud til alle nybegyndere fra 2020. 
Det er vigtigt, at vi fortsat har kontakt med alle de nye/potentielle medlemmer, så de får 
en god oplevelse af klubben. 

Husudvalg Da lokalerne er lukket, er der meget lille aktivitet i husudvalget. Men de er helt klar til 
evt. åbning ☺ 

Eliteudvalg Der skal annonceres om opstart af sæsonen i medierne og på hjemmesiden  

Juniorudvalg Træningen starter 7. april kl. 16.45.  

 

Pkt. 4 Generalforsamling – Ny dato 29.04.2021 

Sagsfremstilling Ny dato for generalforsamling 29.04.2021 i Multikulturhuset kl. 19.00.  

Åben/lukket  

 

Pkt. 5 Green fee aftaler 2021 for G7 klubberne  

Sagsfremstilling Aftalen fortsætter uændret i 2021. 

Åben/lukket Åben 

 

Pkt. 6 Golfhæftet fremover 

Sagsfremstilling Aftalen fortsætter uændret i 2021. 
Det overvejes, om vi skal fortsætte i 2022.  

Åben/lukket Åben 

 

Pkt. 7 Strategi for intern og ekstern kommunikation  

Sagsfremstilling Der arbejdes på at optimere kommunikationen i Sønderborg Golfklub. Der vil blive 
nedsat et udvalg, som skal tage sig af opgaven:  
Markedsførings- og kommunikationsudvalg pt. bestående af John Senger, Johannes 
Hansen og Claus Thorsted. 

Åben/lukket Åben 

 

Pkt. 8 Baneservice 

Sagsfremstilling Nye bagmærker udstedes ikke i 2021 og måske heller ikke fremover. Der er foreløbig 
en forsøgsordning i 2021. 

Åben/lukket Åben  

 

Pkt. 9 Sekretariatets åbningstider 

Sagsfremstilling Sekretariatet får nye og udvidede åbningstider gældende fra 01.04.2021.  
Når de er endelige åbningstider, er aftalt, vil det fremgå at hjemmesiden.  

-Åben/lukket Åben 

 
Næste møde:  
19.04.2021 kl. 18.00 i golfklubben. 
Troels og Susanne deltager og vil fremover deltage i bestyrelsesmøderne. 
 
 


