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Bestyrelsesmøde, den 27.05.2021 
Referat 

 

 

Pkt. 1 Godkendelse af referat af 21.04.2021 

Sagsfremstilling Referatet blev godkendt uden bemærkninger 

Åben/lukket Åben 
 

Pkt. 2 Økonomi og medlems status 

Sagsfremstilling Medlems status:  

Klubben har pt. 707 aktive medlemmer, hvilket er et plus på 10 i forhold til sidste måned. 

Økonomi:  

Greenfee indtægter 71 tkr. mod 31 tkr. sidste år, hvor banen dog, pga. Covid19, var 

lukket i en periode i foråret. 

Gavebeviser:  

Salget af gavebeviser i 2021 sættes i gang. Nye beviser laves og lægges i klubhuset.  

Bagrum:  

Der arbejdes fortsat på den rigtige løsning på sikring af bagrum. Der kan muligvis søges 

tilskud fra en sikkerheds pulje. 

Pink Cup:  

Pink Cup har søgt om et tilskud til telt leje. Klubben yder igen i år 2.500 kr. til leje af telt. 

Åben/lukket Åben 

 

Tid/sted Mødet afholdes kl. 18.30 i klubhuset   Mødenr. 04.2021 

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 Hanne og John L. 

Referent Tove Z.   
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Pkt. 3 Nyt fra udvalgene 

Baneudvalg Der arbejdes på højtryk for at få banen til at stå fint.  
Regnvejret har dog givet lidt udfordringer, så alle håber på en periode med tørt vejr. 

Sponsorudvalg På nuværende tidspunkt er der forhåndsreserveringer på 410 greenfee gæster, heraf 
kommer der 48 fra Lolland/Falster på fredag, den 28.05.21. 
Salg af greenfee billetter via hotellerne er der også godt gang i. 
 
Der er stor efterspørgsel efter Buggys, så vi indimellem må låne af vores medlemmer. Det 
har dog ikke været noget problem indtil nu. Efterspørgslen er tilsyneladende generelt 
stigende, så det skal måske tænkes ind i vores investeringsplaner. 
 
Når sponsorudvalget er ude og sælge sponsorater, gør de altid opmærksom på, at 
klubben bruger vores sponsorer. Det skal vi i videst muligt efterleve. 

Turneringsudvalg Sæsonen er, på trods af Covid19, kommet godt i gang.  
Ved Jubilæumsturneringen v/Teknidan og Kontor Syd den 01.05.21 var der 100 
deltagere. 
Ved Thybo Proshop turnering, som blev spillet den 16.05.21, var der 104 deltagere.  
Begge turneringer blev arrangeret med løbende start fra hul 1 og 10, således udendørs 
forsamlingsloft kunne overholdes.  
Frøs Open, som er 30.05.21, er der tilmeldt 79 deltagere og med den gode vejrudsigt, 
lover det godt.  
Pink Cup den 05.06.21 er der 75 deltagere på nuværende tidspunkt 
Fri Bike, Tour de France er endnu uafklaret. Vi har ikke fået svar fra Sdbg. Kommune.  
Der mangler en starter/repræsentant fra klubben til danmarksserie turneringerne 
20.06.21 og 22.08.21. Henvendelse kan ske til Preben Grinsted. 

Begynderudvalg Sekretariatet har opgjort nye medlemmer til 48 - hvoraf 38 er fritspillet.  
Det er nogle år siden, vi har haft så mange begyndere. 
Dette giver også udslag i deltagere til klub 37 torsdag og begynder matcherne (par 3 
banen) mandag og onsdag. 
 
Det har været drøftet om man fra næste år skal ændre klub 37 til onsdag, men det kan 
ikke lade sig gøre, idet vi skal tage hensyn til de officielle klubber i klubben.  

Husudvalg Husudvalget servicerer fortsat alle de greenfee gæster, som har tilmeldt sig via vores 
klubtilbud. 

Eliteudvalg Intet at berette 

Juniorudvalg Intet at berette 

 

Pkt. 4 Klub Management 

Sagsfremstilling 1. GPDR. Lægges/ligger på hjemmeside 
2. Sandwich i automaterne og bemanding af pølsehuset. Det undersøges, om 

opgaven skal outsources. Susanne står pt. for alt indkøb (Johannes har 4 hjælpere) 
3. DGU-rekruttering af nye medlemmer. DGU vil gerne afholde møde for bestyrelsen 

vedr. deres nye tiltag. Der kan muligvis søges om tilskud via forskellige puljer.  
Skal klubben annoncere i Tour guiden. SGK ønsker pt. ikke at annoncere i 
prospektet. 

4. Sydbank Fond 10.000 kr. Der søges tilskud.  
5. Nordea Fonden op til 1 million – projekt. Der søges til udvidelse af 

træningsanlægget/huset. Andre ideer imødeses gerne. 
6. Kan der laves et flexmedlemskab til long distance spillere. Der laves et udkast, til 

hvilke muligheder der er, så vi kan lave nogle opdaterede og generelle regler. 

Åben/lukket Åben 
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Pkt. 5 Generalforsamling 08.06.2021 

Sagsfremstilling Bestyrelsens forslag til suppleant: Henrik Kock Clausen 
Kulturhuset oplyser, at der må være 94 deltagere. 
Der skal medbringes coronapas. Der vil blive foretaget stikprøvekontrol. 
Indkaldelse udsendes senest mandag, den 31.05.2021.  

Åben/lukket Åben 
 

Pkt. 6 Golfens dag + spil med dage 

Sagsfremstilling Status på ”Golfens dag” 
Der var knapt 50 deltagere på dagen. Dagen foregik i et rigtigt dejligt vejr og har 
resulteret i 6 begyndere (2 juniorer + en familie på 4). 
Alle deltagere er efterfølgende blevet kontaktet. 
Status på ”Spil med dage” 
Første omgang blev aflyst pga. manglende tilmeldinger 
Anden omgang er i august, som vi håber, bliver gennemført med succes.  

Åben/lukket Åben 
 

Pkt. 7 Krolf 

Sagsfremstilling Initiativtagerne er blevet informeret om, at de skal komme med et oplæg.  
SGK vil herefter se på hvilke muligheder, der er. 
Der kan muligvis laves en ”klub i klubben” som skal være ledet af deres egen bestyrelse. 

Åben/lukket Åben 
 

Pkt. 8 Mårhunde på banen 

Sagsfremstilling Lidt info angående bekæmpelse af mårhund.  
Desværre er det allerede for sent, idet der er spist 5 svane æg fra hul 11 og 11 ællinger 
fra hul 8/9. 
Der er lavet 12 foderpladser rundt på golfbanen. Pladserne består af 5 huller, der er lavet 
med en special stang, der fylder op med fiskepiller. Der er en foderplads ved alle søer 
samt enkelte i yderkanterne mod den store sø. 
De er placeret, således golfspillerne sandsynligvis ikke vil bemærke 
disse. Mandag undersøger Søren, om der har været aktivitet og efterfølgende sætter han 
nogle kameraer op. 
Søren er mårhunde specialist med det rette søgeudstyr, jagtvåben etc. og har nedlagt 
mere end 20 mårhunde det sidste års tid. 

Åben/lukket Åben  
 

Pkt. 9 Eventuelt 

Sagsfremstilling Gamle malerier vedr. Gundstrup. Klubben er ikke interesseret i malerierne, som leveres 
tilbage. 
Vi har fået en forespørgsel, om man fortsat kan deltage i dame bridge, hvis man ikke 
længere er medlem i klubben.   
Det er besluttet, at de som minimum skal være passivt medlem. 
Repræsentantskabsmøde afholdes den 26.06 i Middelfart. Formanden deltager.  
Der er kommet en opfordring vedr. restriktioner fra Sdbg. Kommune. Denne skrivelse 
sendes til alle ”Klubber i klubben” 
Frivillighedsdag lørdag 29.05. Der er 17 der har tilmeldt sig. 

Åben/lukket Åben 

 
Næste møde:  
05.07.2021 kl. 18.30 i klubhuset 


