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Bestyrelsesmøde, den 07.02.2022 
Referat 

 

 

Pkt. 1 Godkendelse af referat af 13.01.2022 

Sagsfremstilling Referatet godkendt uden bemærkninger 

Åben/lukket Åben 

 

Pkt. 2 Økonomi og medlems status 

Sagsfremstilling På grund af problemer med den automatiske opkrævning via Betalingsservice er 
1. rate af årets kontingent forsinket med en måned – og nu til betaling 1. Marts. 
Årsregnskabet for 2021 udviser et overskud på 456 tkr., hvilket er en anelse bedre 
end budgetteret. På trods af det flotte resultat er likviditeten forringet med knap 
20 tkr. I regnskabsåret. At likviditeten ikke er forringet yderligere skyldes i høj 
grad salg af jord ved Gundstrup 7 og midlertidige corona - lån fra staten. 
For 2022 budgetteres med et overskud på 499 tkr., men stadig med en forringelse 
af likviditeten på 244 tkr.,til følge.  

Åben/lukket Åben 

 

  

Tid/ Sted Mandag, 07.02.2022 kl. 16.30 i klubhuset   Mødenr. 02.2022 

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 Claus Thorsted 

Referent Tove Z.  & Susanne 
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Pkt. 3 Nyt fra udvalgene 

Baneudvalg Banen er meget fugtig, men der spilles efter reglerne. Inden længe begynder 
greenkeeperne igen. 

Sponsorudvalg Holder møde torsdag den 10-02-2022 vedr. nye sponsorer og tiltag. 

Turneringsudvalg Turneringsprogram for 2022 er lagt på hjemmesiden, der mangler kun få 
justeringer. 

Begynderudvalg Intet at berette 

Husudvalg Kirsten Snitker stopper i husudvalget efter mange års hjælp, vi takker mange 
gange for hendes indsats. 

Eliteudvalg Intet at berette 

Juniorudvalg Intet at berette 

 

Pkt. 4 Klub Management  

Sagsfremstilling Der arbejdes videre med hvordan vi kan gøre TrackMan mere attraktiv, dette 
tages op igen til efteråret. 

Åben/lukket åben 

 

Pkt. 5 International Pairs og Fritidsfesten 

Sagsfremstilling International Pairs tages med til næste G7 møde, og der vil vi evt. også drøfte 
Rehab om dette ville være en god ide´ for klubben. 
 Jakob Haunstrup er indstillet til fritidsfesten. 

Åben/lukket Åben 

 

Pkt. 6 DGU og samarbejde med Funnel First 

Sagsfremstilling Tilslutningen med det nye initiativ sammen med Funnel First bliver spændende, 
tilmeldingen slutter den 14-02-22, derefter vil det vise hvor mange leads der skal 
kontaktes, vi håber på stor tilslutning. DGU sponsorerer en præmie om en hel 
dags golfoplevelse inklusive frokost for 4 personer, til en heldig ud af de leads 
som findes. 

Åben/lukket Åben 

 

Pkt. 7 Gode ideer til projekter og fondansøgninger  

Sagsfremstilling Der blev lagt en plan over fonde, som kan søges, og hvad der skal prioriteres. 

Åben/lukket Åben 
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Pkt. 8 Dispensation søges fra medlem 

 

Bestyrelsen har behandlet en forespørgsel om dispensation fra vedtægterne §2 
(ændring til billigere medlemskategori) efter tidsfristen. 
Forespørgslen var med baggrund i en skade på skiferien. 
Bestyrelsen har afvist forespørgslen med den begrundelse, at det vil danne 
præcedens for, at alle der kommer til skade vil skulle have dispensation og 
fritages for kontingentbetaling (eller tilbagebetaling) 
I stort set alle golfklubber i Danmark er medlemmet bundet i 1 år. I Sønderborg 
GK er det ”kun” 6 måneder. Vi er heller ikke bekendte med andre (golf) klubber, 
hvor man kan få kontingent refunderet grundet en opstået skade. 

Åben/lukket Åben 

 

Pkt. 9  Prøvemedlemsskab og medlemstilbud 

Sagsfremstilling Disse opdateres på vores hjemmeside med de nye priser. 

Åben/lukket Åben  

 

Pkt. 10 Jubilæumsfest som finder sted den 13. maj 2022 

Sagsfremstilling Opgaver er uddelt til de ansvarlige. 

Åben/lukket Åben 

 

Pkt. 11 Ændring af priser  

Sagsfremstilling Med baggrund i stigende elpriser og de seneste afholdte omkostninger til sikring 
ag bagrummet (adgangsstyring) har bestyrelsen besluttet at ændre lejepriserne 
på skabe som følger: 
Alm. Skabe 175 kr. årligt (hidtil 150kr.) 
El-skabe 350 kr. (300 kr.) 
Prisen på pladsleje til elbiler ændres til 800 kr. (750kr.) 
 
Prisen på alm. øl i automaterne ændres med baggrund i prisstigninger fra 

leverandøren til 18 kr. (16 kr.). 

Åben/lukket Åben 

 
Næste møde:  
Mandag den 07.03.2022 kl. 18.30 i klubhuset  


