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Bestyrelsesmøde, den 14.10.2021 
Referat 

 

 

Pkt. 1 Godkendelse af referat af 30.08.2021 

Sagsfremstilling Referatet blev godkendt uden bemærkninger 

Åben/lukket Åben 

 

Pkt. 2 Økonomi og medlems status 

Sagsfremstilling Medlems status:   
Der er ikke nye og opdaterede medlemstal, da DGU har ændret i deres registreringer. 
Økonomi:  
Greenfee fra automaten: 
Der er pt. registreret 2340 greenfee spillere, hvilket er ca. 300 flere end året før. Hertil 
kommer Jakobs gruppearrangementer, som endnu ikke er opgjort. 
Gavebreve:  
Der mangler fortsat en del gavebreve, for at klubben er berettiget til 
momskompensation. Vi har modtaget mellem 100 tkr. og 115 tkr de sidste 2 år  
Lønkompensation:  
Klubben har returneret ca. 10 tkr. af tidligere udbetalte Corona kompensationer. 
Salg af grundstykke:  
Prisen 90.000 kr. for frasalg af grundstykke betales i 2021.  

Åben/lukket Åben 

Tid/sted Torsdag, 14.10.2021 kl. 18:00 hos Kontor Syd   Mødenr. 10.2021 

Deltagere Gerhard Bertelsen Formand  

John Larssen Næstformand  

John Senger Kasserer 

Bjarne P. Wulf  

Claus Thorsted  

Johannes R. Hansen  

Tove A. Zanchetta Sekretær 

Hanne Thaysen Suppleant 

Henrik Kock Clausen Suppleant 

Susanne Pedersen Sekretær 

Troels Thybo  

Afbud  Susanne Pedersen og Claus Thorsted 

Referent Tove Z.   



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

 

 

 

Pkt. 3 Nyt fra udvalgene 

Baneudvalg Budgettet er overskredet, hvilket skyldes reparation af vores maskinpark. 
Nye kontrakter er indgået med Tom og Anders for 2022. Der skal herudover ansættes en 
sæsonarbejder, som har mekaniker erfaring. Samtidig skal der ansættes yderligere 2-3 fra 
jobcentret. 
Vintergreens er under oprettelse og græsset på fairway bliver fremover ikke klippet så 
tæt som hidtil. 
Det er aftalt, at der inden længe skal lægges op. Her gælder det, at semirough ikke 
gælder som tætklippet. Det er kun fairway og forgreens det gælder. 
Diesel er låst på en pris på 9,19 kr. Lige nu er det vist en rigtig god pris. 

Sponsorudvalg Antallet af greenfee spiller fra sponsoraftalerne (Jakobs) steg fra 282 til 426 greenfee 

spillere. 

 Turneringsudvalg Sponsor og hjælperturneringen blev afholdt i flot vejr og med god stemning og 53 
deltagere. Brugsen for Als og Sundeved var sponsor for matchen. 
Schlüter Frandsen turneringen blev igen gennemført og denne gang med 60 deltagere. 
Der blev spillet på golfbanen i Uge om lørdagen og i Sønderborg om søndagen.  
Tour dé France turneringen blev en succes og blev afholdt i gule farver og med gule 
bolde. 60 spillere deltog. Klubben har gennemført turnering i samarbejde med 
Sønderborg Kommune for at promovere Tour de France i 2022. Klubben takker for 
tilskuddet til gennemførelsen og håber at kunne gentage succesen i 2022, hvor der også 
vil blive søgt om tilskud. 
Greenkeepernes hævn blev desværre aflyst, da der ikke var nok tilmeldinger. Vi prøver 
igen i 2022, da det er en sjov og anderledes turnering. 
Dejligt at der i 2021 atter har været næsten fuldt turneringsprogram. 

Begynderudvalg Af de nye spillere, er en større andel yngre end tidligere. Vi må håbe den tendens 
fortsætter, da gennemsnitsalderen i klubben er ret høj. 
Klub 37 har oprettet deres egen Facebook gruppe, så der her kan aftales, hvem der 
ønsker at spille.  
Der er pt. ikke overblik over, hvor mange der er blevet medlem i 2021. Opgørelsen 
kommer i løbet af kort tid.  

Husudvalg Intet at berette 

Eliteudvalg Der er træning hver tirsdag i TrackMan fra kl. 19.00 -22.00 i vintersæsonen. 

Juniorudvalg Der er træning hver mandag i TrackMan fra. kl. 16.00 – 18.00 i vintersæsonen.  

 

Pkt. 4 Klub Management 

Sagsfremstilling Pølsehus:  
Der vil blive arbejdet på en løsning i løbet af vinteren, så der er et fast mandskab, som 
kan kontaktes og som har ansvaret for pølsehuset. Men det er virkelig svært, at få 
”tjansen” afsat. Måske vil det hjælpe, hvis der laves undervisning i grilning af pølser. 

Åben/lukket Åben 
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Pkt. 5 Sikring af bagrum 

Sagsfremstilling Status er, at den 4. oktober er det nye dør system trådt i kraft. Medlemmer med et 
bagrum er underrettet om, hvordan der logges ind. Indtil videre forløber det fint. 
Det undersøges, hvad det vil koste at få lavet den anden dør til en flugtvej.  
Det bliver undersøgt, hvad det koster, at få den anden dør til en udgangsdør med 
sikkerhed. 

Åben/lukket Åben 

 

Pkt. 6 Under Par Challenge  

Sagsfremstilling Det drøftes på næste BM. 

Åben/lukket Åben 

 

Pkt. 7 Ansvar for Sønderborg Golfklub positiv omtale  

Sagsfremstilling Klubben har ingen PR ansvarlig. 
Det undersøges, om vi kan få omtale af specielle turneringer i golfbladene. 

Åben/lukket Åben 

 

Pkt. 8  Sekretariatets arbejdstid/åbningstid  

Sagsfremstilling På grund af årstiden ændres åbningstiden i sekretariatet fra 1. november. 

Åben/lukket Åben  

 

Pkt. 9 G7 møde  

Sagsfremstilling Troels og Gerhard deltog i mødet.   
Sdj. mesterskaber afholdes altid 1. søndag i oktober. 
Der skal min. være 2 deltagere for af kunne deltage i Sdj. M. Der vil være gratis prøvespil 
på den bane, hvor det skal afholdes.  
Rabat aftalerne vil fortsat gælde uændret. 
Det blev drøftet, om der skal være fælles indkøb af materialer, for at indhente 
forbedrede priser. 
Der var interesse for, at lave noget fælles markedsføring i de Sønderjyske klubber.  

Åben/lukket Åben 

 

Pkt. 10 Evt. 

Sagsfremstilling Intet nyt med fadølsanlæg fra Royal Unibrew. Der kommer prisstigninger på nogle af  
de øl vi har, indtil videre ved vi ikke hvilke, men vender tilbage så snart der er nyt. 

Åben/lukket Åben 

 
Næste møde:  
06.12.21 kl. 18:00 hos Kontor Syd  
 
 


