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Bestyrelsesmøde, den 05.07.2021 
Referat 

 

 

Pkt. 1 Godkendelse af referat af referat af 27.05.2021 

Sagsfremstilling Referatet godkendt uden bemærkninger 

Åben/lukket Åben 

 

  

Tid/sted Møde i Sønderborg Golfklub 05.07.2021 kl. 18.30   Mødenr. 07.2021 

Deltagere Gerhard Bertelsen Formand  

John Larssen Næstformand  

John Senger Kasserer 

Bjarne P. Wulf  

Claus Thorsted  

Tove A. Zanchetta 
Johannes R. Hansen 

Sekretær 
 

Hanne Thaysen 
Henrik Kock Clausen  

Suppleant 

Susanne Pedersen 
Sekretær 
Troels Thybo 

 

  

Afbud John Senger & Hanne Thaysen 

Referent Tove Z & Susanne 
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Pkt. 2 Økonomi og medlems status 

Sagsfremstilling Medlems status:  

Der er p.t. 711 med spilleret på stor bane. Der er en tilbagegang i forhold til sidste BM på 

9 spillere. Det er naturligt, da vi havde udmeldelser her 30/6. Til gengæld er det en 

fremgang på 12 i forhold til sidste år. 

Økonomi: 

Kontingent: Der er udsendt kontingentopkrævning for i alt 1.672.100 kr. (inkl. skabsleje) 

til betaling i fredags. 

Greenfee: Der er en pæn fremgang i forhold til sidste år. Ud fra tal trukket fra greenfee 

automaten er vi gået fra 556 til 930 betalende gæster til dato. Indtjeningen er gået fra ca. 

75.000 til 120.000 kr. Det hører med til den historie, at banen var lukket i en periode sidste 

år. 

 

Momskompensation: Der er indsendt ansøgning til SKAT for 2020 til udbetaling i 

slutningen af 2021. Ud fra tallene skal vi forvente et lidt mindre beløb end i 2020. 

Der er stadig intet nyt om den nye greenfee automat 

Åben/lukket Åben 

 

Pkt. 3 Nyt fra udvalgene 

Baneudvalg Der er pt. skudt 1 voksen mårhund og 5 hvalpe, der alle er nedlagt ved hul 12. 
Baneudvalget vil snarest gennemgå bunkers for efterfyldning af sand. 
Det blev drøftet, om der skal ske ændringer i fremtidige klipninger af roughen, så den er 
til mindre gene for spillerne.  

Sponsorudvalg Intet at berette. 

 Turneringsudvalg Frøs Open blev afviklet med 79 deltagere, heraf 6 gæster. 
Profil Optiks Skt. Hans Turnering havde 64 deltagere. 
Linak Als Tour, som er en dobbeltturnering, hvor der spilles både i Nordborg og 
Sønderborg, havde kun 64 deltagere, de fleste fra Nordborg. 
Tour de France-turnering gennemføres i aug./sept. med “Skaal” som ny sponsor i 
Sønderborg Golfklub.  

Begynderudvalg Der opfordres til at vores medlemmer tager initiativ til at få nye medlemmer med til 
turneringer. Primært efter de er fritspillet, så de bliver en del af det sociale liv i klubben.  
En ide kunne være at begynderudvalget vil hjælpe med kontakten op til turneringer. 
Fra 5. Maj er der yderligere kommet 23 nye prøvemedlemmer. Så vi har i alt ca. 60 nye. 
En del mangler fortsat at blive fritspillet. 
Alle nybegyndere bliver kontaktet af vores pro pr. tlf., for at høre hvor langt de er, og om 
de er kommet godt i gang. 

Husudvalg Vores greenfee gæster bliver godt modtaget af Jakob og husudvalget. Vores gæster 
kommer med fine tilbagemeldinger. 

Eliteudvalg Intet nyt. 

Juniorudvalg Junior camp bliver afholdt torsdag, fredag og lørdag i uge 27. Der er i alt 10 drenge og 
piger tilmeldt. Der skal trænes, spilles turnering og natgolf og der skal hygges med 
overnatning i klubhuset.  
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Pkt. 4 Klub Management 

Sagsfremstilling Sebastian fra DGU vil gerne deltage på et af de kommende BM. Han kommer med gode 
ideer og input til at få nye medlemmer. 
Der arbejdes videre med fast bemanding af pølsehuset.  
Der søges stadig fonde om tilskud til udbygning af træningsbanen, hvor der er ønske om 
2 etager i udslagshuset, ligesom der også indhentes tilbud til at få træningsbanen oplyst i 
den mørke tid.  
Sønderborg Golfklub deltager i Sønderborg Kommunes Aktiv sommer uge 27 og 28.  
Der er ca. 12 tilmeldte hver uge. 

Åben/lukket Åben 

 

Pkt. 5 Sikring af bagrum 

Sagsfremstilling Der er indhentet tilbud på sikring af bagrum. Priserne på de 4 tilbud ligger fra 23.000 – 
41.000 kr. ex. moms.  
Det er besluttet at gennemføre en sikring at bagrummet med samme system, som vi i 
forvejen har til TrackMan indgangen.  
Projektet gennemføres snarest muligt. 

Åben/lukket Åben 

 

Pkt. 6 Fadølsanlæg 

Sagsfremstilling Der undersøges hvad Aabenraa Golfklub har vedr. selvbetjent fadølsanlæg. SP 

Åben/lukket Åben 

 

Pkt. 7 Pris på udlejning af Buggy 

Sagsfremstilling Udlejning af Buggy:  
250 kr. for greenfeegæster 
150 kr. for medlemmer  
100 Kr. for 9 huller 

Åben/lukket Åben 

 

Pkt. 8  Evt. 

Sagsfremstilling Klubben vil fortsat søge fonde om tilskud til diverse projekter. 

Åben/lukket Åben  

 
Næste møde:   

Mandag den 2. August kl. 18.30 i klubhuset 

 


