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Bestyrelsesmøde, den 09.05.2022 
Referat 

 

 

Pkt. 1 Godkendelse af referat af 06.04.2022 

Sagsfremstilling Referatet er godkendt uden bemærkninger 

Åben/lukket Åben 

 

Pkt. 2 Økonomi og medlems status 

Sagsfremstilling Medlems status: 
Der er pt. 744 medlemmer, det er 11 mere end for en mdr. siden. 
Økonomi: Der er pt. ikke noget nyt. 

Åben/lukket Åben 

 

Pkt. 3 Nyt fra udvalgene 

Baneudvalg   Greenkeeperne er nu fuldtallige med personale. Snarest kommer der billeder i mellemgangen af 
Greenkeeper staben.  
Jan Jacob fra baneudvalget har udarbejdet en beskrivelse af arbejdsgangen. Der er lavet en plan 
med 21 punkter, som bliver prioriteret.  

Sponsorudvalg Vi har desværre fået afslag fra Sønderborg kommune vedr. dræning af hul 14.  
Stien op mod hul 14 havde kommunen lovet at lave, men er ikke sket, dette følges der op på. 

Tid/ Sted Mandag, 09.05.2022 kl. 19.00 i klubhuset   Mødenr. 05.2022 

Deltagere Gerhard Bertelsen 
 

Formand  

John Larssen Næstformand  

John Senger Kasserer 

Bjarne P. Wulf  

Claus Thorsted  

Johannes R. Hansen  

Tove A. Zanchetta Sekretær 

Henrik Kock Clausen Suppleant 

Hanne Thaysen Suppleant 

Susanne Pedersen Sekretær 

Troels Thybo  

Afbud Johannes R. Hansen & Tove A. Zanchetta 

Referent Tove Z.  & Susanne 
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Turneringsudvalg Plantorama turneringen forløb rigtig godt den 1. maj med 43 tilmeldte. Næste turnering er Pink 

Cup den 5. juni som vi ser frem til, så meld gerne til. Det samme med vores Skt. Hans turnering 

den 23-06-22. 

Bygnings- og 
maskinudvalg 

Den 16. maj afholdes der møde med forsikringen vedr. vandskade ved Gundstrup 7. 
Snarest kommer der et Lamelhegn op ved holdepladsen hvor alle buggyerne står. Der er bestilt 20 
lektioner i trygimprægneret træ. 
Greenkeeperne har efterspurgt en vaske i værkstedet, dette er der indhentet et tilbud på hos 
Kellmann, og inden længe bliver en stål vaske monteret.  

Begynderudvalg Der er pt. 56 nybegyndere i gang det er det højeste antal i flere år, en del af dem er fritspillet og 

andre tæt på, de er gode til at benytte kaninturneringen, og derefter opfordres de til at spille med 

i klub 37 som er om torsdagen. 

Husudvalg 

 

Rengøring af klubhuset, mellemgangen og hos greenkeeperne er ændret til faste ugedage tirsdag 
og fredag. 
Bemærk de nye måtter vi har fået ved indgangspartiet. 
 Vores nye ProBox selvbetjeningsautomat til greenfeegæster samt tv kører nu uden problemer. 

Eliteudvalg  Første match blev spillet den 7. maj og vi vandt 7-5 over Birkemose. 

Juniorudvalg  Intet at berette 

 

Pkt. 4 Klub Management  

Sagsfremstilling Vedr. El lade standere afventes et tilbud som vi får i uge 21, derefter vil der i løbet af sommeren 
blive monteret en stander med 2 udtag. 
Vores leads som vi afsluttede den 9. april med det sidste arrangement for begyndere er kommet 
godt i gang med at spille. 
Vi forventer at afholde endnu et arrangement med opstart af kampagne den 15. maj. 

Åben/lukket åben 

 

Pkt. 5 Sponsorat til Pink Cup  

Sagsfremstilling Sønderborg Golfklub donerer til Pink Cup den 5. juni 2022 

Åben/lukket Åben 

 

Pkt. 6 Jubilæumsfest  

Sagsfremstilling Med det få antal tilmeldte til årets jubilæumsturnering den 13. maj, blev bestyrelsen i samråd 
med turnerings sponsorer enige om at aflyse. Vi er ærgerlige over den manglende opbakning til 
arrangementet, og der vil sammen med sponsorerne blive lavet en evaluering. 

Åben/lukket Åben 

 

Pkt. 7 Greenfee billetter til turnering 

Sagsfremstilling Medlemmer kan købe greenfee billetter til en pris a´ 200 kr. til præmier ved turneringer de selv 
deltager i. 

Åben/lukket Åben  

 

Pkt. 8  Sidste nyt vedr. Rehab golf 

Sagsfremstilling Hanne Thaysen følger op i det videre forløb, inden opstart som er 22. august. 

Åben/lukket Åben  
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Pkt .9  Klubbens Hjemmeside 

Sagsfremstilling Det er besluttet at skifte til en ny platform for hjemmesiden. Indholdet fra det nuværende site vil i 
løbet af den kommende tid blive flyttet til det nye site. 
Når det nye site går i luften vil de forskellige udvalg og klubber-i-klubben blive tilbudt 
undervisning i vedligehold af deres sider. Undervisningen varetages af vores leverandør 
Memberlink. Memberlink har også leveret de systemer der styrer booking af vores TrackMan og 
adgangen til bagrummet. Dermed kan vi nyde godt af synergier mellem systemerne. 

Åben/lukket Åben  

 
 

Pkt. 10  Information til greenfee spillere fra golfklub efter reservation 

Sagsfremstilling Der sendes ingen oplysende mail til greenfee spiller, da det vil resultere i øgede omkostninger til 
IT - systemet. 

Åben/lukket Åben  

 
 

Pkt. 11  Bestyrelsens forretningsorden 

Sagsfremstilling Punktet udsættes til næste BM. 

Åben/lukket Åben  

 
Næste møde : Mandag den 20. Juni kl. 18.30 i klubhuset 


