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Bestyrelsesmøde, den 21.04.2021 
Referat 

 

 

Pkt. 1 Godkendelse af referat af 16.03.2021 

Sagsfremstilling Seniorklubben har fået nye starttider og medlemmerne er meget tilfredse med det nye 
tiltag. 

Åben/lukket Åben 

 
 
  

Tid/sted Onsdag, 21.04.2021 kl. 19.00 hos Kontor Syd   Mødenr. 03.2021 

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 

Susanne Pedersen                         
Troels Thybo 

 

  

Afbud Troels 

Referent Tove Z.   
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Pkt. 2 Økonomi og medlems status 

Sagsfremstilling Medlems status: 
Der er 707 spilleberettigede på den store bane. Det er en forøgelse på 18.  
Der er 40 nye indmeldelser i 2021.  
Økonomi: 
Sæsonen er netop startet for alvor og udgifterne følger mønsteret fra tidligere sæsoner. 
Kontingentindbetalingerne er stort set alle i hus – der er meget få restancer. 
Likviditeten:  
Vi har forespurgt om forlængelse af afdragsfriheden på kreditforeningslånene i 2 år, 
således at banklånene i Sydbank og Broager Spk. vil være færdigbetalt, når der igen skal 
betales afdrag. Det vil påvirke vores likviditet positivt, men kræver en låneomlægning 
som er forbundet med mange omkostninger. Der arbejdes derfor på en anden løsning,  
som vil være billigere for klubben.  
Ejendomsvurdering:  
Klubben har tidligere klaget over ejendomsvurderingen.  
Det er nu muligt at få genåbnet for at klage over ejendomsvurderinger. 
Det undersøges, om det kan betale sig.   

Åben/lukket Åben 

 

Pkt. 3 Nyt fra udvalgene 

Baneudvalg Arbejdet kører, som det skal og der er fint samarbejde i greenkeeperstaben.  
Greenkeeperne har forespurgt, om det er nødvendigt med de nuværende 
startmuligheder på hul 10. Denne mulighed udfordrer greenkeepernes arbejde. 
I første omgang henstilles der til, at der tages hensyn til greenkeepernes arbejde. Vent 
med at slå, til der er fri bane. Greenkeeperne har første ret på banen. 
For bedre udnyttelse af banen, opfordres det til, at der spilles med 4 flights. Specielt i de 
mest belastede perioder. 
Der arbejdes på en 3-5 årig plan for banen..  

 Sponsorudvalg Der er pt. solgt 320 greenfee aftaler. Som noget nyt, er der nu også en del fra Sjælland. 

 Turneringsudvalg Til de første turneringer i 2021 er tilmeldingerne i fuld gang. 
Der er 54 til Jubilæumsturneringen v/ Teknidan/Kontor Syd den 1. maj. 
Turneringen gennemføres, men der tages først stilling til hvordan gennemførelsen kan 
ske, lige inden turneringens start. Det kommer an på deltager antal og restriktioner. 
Der er 41 tilmeldinger til Thybo turneringen den 16. maj. 
Der mangler turneringsledere til Tour de France-turneringen den 4. juli. 
Det er aftalt med Plantorama at turneringen er udsat til 2022 pga. corona. 
Regionsgolf starter op inden for en uge 22/4, 23/4 og 26/4. 

Begynderudvalg Der er ca. 37 nybegyndere. Der er enkelte, der allerede er fritspillet.   
Husudvalg Der er fortsat ingen aktivitet i klubhuset.  

Toiletterne på banen er igen åbnet. 
Toilettet i klubhuset er spulet. Men lugten er ikke væk, så der arbejdes videre med sagen. 

Eliteudvalg Der er intet at berette. 

Juniorudvalg Der spilles fredagsmatch for juniorerne fredag eftermiddag.  
Der kan derfor være ventetid på banen.  
Der henstilles til, at der udvises tålmodighed. 

 

Pkt. 4 Klub Management  

Sagsfremstilling Dette vil fremover være et fast punkt på dagsordenen.  

Åben/lukket Åben 

 



Sønderborg Golfklub, Gundstrup 2, 6440 Augustenborg. 
Tlf. 74 47 37 97 - mail: info@sonderborggolfklub.dk Side 3 
 

 

Pkt. 5 Sikring af bagrum 

Sagsfremstilling Mulighederne for at sikre bagrum mod indbrud og tyveri undersøges, samt prisen på 
projektet. 

Åben/lukket Åben 
 

Pkt. 6 Generalforsamling 

Sagsfremstilling GF er flyttet til 08.06.2021, hvor det forventes, at den kan blive gennemført.  

Åben/lukket Åben 
 

Pkt. 7 Deltagelse i Golfhæftet 

Sagsfremstilling 249 greenfee gæster har i 2020 spillet med Golfhæftet rabat. Det har givet en samlet 
indtægt på ca. 40 tkr.  
994 greenfee gæster har i alt spillet i 2020 med en gennemsnitspris på 237 kr. 
Klubbens deltagelse i Golfhæftet fortsætter indtil videre.  
Men spørgsmålet drøftes på næste G7 møde. 

Åben/lukket Åben 
 

Pkt. 8 Golfens dag + spil med dage  
Golfens dag: 
Der er foreløbig tilmeldt 29 via DGUs kampagne, hvor der reklameres for ”golfens dag” i 
hele Danmark. Derudover kommer der også en del, der bare kigger forbi uden tilmelding, 
men som har interesse for golfsporten. Det bliver en spændende dag.  
 
”Spil med dage”  
afholdes 21.5 og 07.08 kl. 16.30, hvor alle opfordres til at deltage med en ven, nabo, 
familiemedlem el. andre som kunne være interesseret i at afprøve golfsporten. 

Åben/lukket Åben 
 

Pkt. 9 Krolf 

Sagsfremstilling Skal Sønderborg Golfklub fremover have krolf på programmet?  
Klubben har fået en henvendelse vedr. etablering af Krolf på klubbens areal. 
Ideen er virkelig god, og bestyrelsen opfordrer til, at der laves et oplæg over projektet og 
økonomien. Herefter vil bestyrelsen tage stilling til det videre forløb.  

Åben/lukket Åben  
  

Pkt. 10 Eventuelt 

Sagsfremstilling • Malerier fra Gården Gundstrup fra 1924 
Der findes nogle gamle malerier af Gundstrup og området omkring golfbanen.  
Ejeren af malerierne kontaktes for at spørge, om billederne må bruges til en 
udstilling i klubhuset. 

• Kulturnatten er udskudt til 2022. 

• GFLR (baneguide) har forespurgt om klubben er interesseret i, at give greenfee 
billetter til GLFR Open. Klubben giver 8 greenfeebilletter til formålet. 

• Der må købes øl i automaterne og de må nydes på terrassen. 

Åben/lukket Åben 

 
Næste møde:  
 
27.05.2021 kl. 18.30 i klubhuset. 


