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Bestyrelsesmøde, den 20.06.2022 
Referat 

 

 

Pkt. 1 Godkendelse af referat af 09.05.2022 

Sagsfremstilling Referatet er godkendt uden bemærkninger 

Åben/lukket Åben 

 

Pkt. 2 Økonomi og medlems status 

Sagsfremstilling Medlems status:  Det er pt. 757 medlemmer, 13 mere end sidste år, det er rigtig flot. 
Økonomi: Opkrævninger på kontingent for 2. halvdel af sæsonen er udsendt til betaling den 
1.7.22.  

Åben/lukket Åben 

 

  

Tid/ Sted Mandag, 20.06.2022 kl. 18.30 i klubhuset   Mødenr. 06.2022 

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 Hanne Thaysen 

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

Baneudvalg   Baneudvalget er godt i gang med at færdiggøre deres strategi/fremtidsplan, de har afholdt en 
del møder og snarest vil der blive udarbejdet en tidsplan, samt søge sponsorer til dette. 
Inden længe bliver der taget billeder af banen, hvorefter de bliver lagt på hjemmesiden, så kan 
man følge projekterne man ønsker lavet. 
En del af vores frivillige har lavet 3 nye bede med forskellige planter foran vores hovedbygning, 
det er blevet rigtig flot, vi takker for det ihærdige arbejde. 
Vores bane står rigtig flot, og den får stor ros af vores regionsbesøgende. 
Der bliver klippet rough indenfor de næste 14 dage.  

Sponsorudvalg På driving range arbejdes der på at finde sponsorer til sigtepunkter og nye skinner. 

Turneringsudvalg Pink Cup blev afholdt den 5. juni, hvoraf 95 deltog de 50% var mænd. Dette blev holdt med stor 
succes i smukt solskinsvejr med mange flotte præmier, dejlig mad og et flot pyntet telt. 
Tovholderne på dette projekt har udført et stort arbejde igen, og vi takker mange gange for at 
det igen lykkes at afholde en så givende turnering. Næste år er reserveret til den 5. juni 23. 
Regionsgolf indledende puljerunder er afviklet: 
B-holdet har vundet sin pulje og går videre. 
C-holdet blev nr.2 
Superveteran A holdet blev nr. 3 og B holdet nr.2 
På hjemmesiden fremgår det at flex medlemmer må deltage i klubbens turneringer for 200,-kr. 
Dette er positivt for at fremme deltagelse. 

Bygnings og 
maskinudvalg 

Taget på maskinhuset er håndværkerne godt i gang med at skifte. 
Vores halvtag og hegn ved buggyerne er også ved at blive ordnet, inden længe står det klar og 
vores buggyer kan komme på plads. 
Forsikringssagen vedr. Gundstrup 7 forventes inden for kort tid at være afsluttet. 

Kommunikations- 
udvalg 

Bestyrelsen har modtaget en kommunikations handling på mail som fortæller om budskaber, 
symboler, beskeder hvordan man på bedste vis opnår den ønskede effekt eller handling når et 
budskab skal videre gives. 

Begynderudvalg 

 

Der er pt. 68 nybegyndere i gang som er rigtig flot, 8 frigivet og 6 er færdige på par 3 banen. 
Der er lavet en FB gruppe for begyndere som hedder: Begynder Sønderborg golf 22, denne kan 
begyndere få glæde af, og aftale nærmere vedr. booking af spil tider mm, vi håber dette bliver 
en succes. 

Husudvalg  Intet at berette 

Eliteudvalg  I weekenden den 18-19 juni vandt Sønderborg Golfklub 12-0 over Nordborg og 9-3 over 
Birkemose. 

Juniorudvalg  Intet at berette 

 

Pkt. 4 Klub Management  

Sagsfremstilling Vores næste arrangement med leads / nybegyndere bliver den 20. august. Tilslutningen er igen 
positiv. 
Vores igangværende projekt med Norlys vedr. lade standere forløber fint, der bliver en 
egenbetaling af skiltning, men ellers ser vi frem til det færdige resultat. 

Åben/lukket åben 

 

Pkt. 5 Bestyrelsens forretningsorden  

Sagsfremstilling Forretningsorden blev diskuteret, den færdiggøres og bliver lagt på hjemmesiden. 

Åben/lukket Åben 
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Pkt. 6 Kulturnatten 

Sagsfremstilling Kulturnatten afholdes den 19. august, plads og telt er bestilt. 
Der vil være lodtrækning, hvor der kan vindes et prøvemedlemskab og greenfee billetter til par 3 
banen. 
Pressemeddelelse kan afl. en uge op til arrangementet som vi sørger for. 

Åben/lukket Åben 

 

Pkt. 7  Buggy 

Sagsfremstilling Der tilbydes et 10 turs kort til 1000,-kr, dette kan købes på kontoret ved sekretæren. 

Åben/lukket Åben  

 

Pkt. 8  Brochure 

Sagsfremstilling En brochure med informationer om klubben priser mm er ved at blive udviklet. Denne kommer til 
at ligge ved indgangen, samt campingpladser mm. 

Åben/lukket Åben  

 
 

Pkt .9  FlashScore golf 

Sagsfremstilling Vi har fået en henvendelse, men har afvist denne da vi ikke ønsker dette på vores hjemmeside. 

Åben/lukket Åben  

 
 

Pkt. 10  Nyde medbragt øl, vand mm, i og omkring bygningerne 

Sagsfremstilling Der må ikke nydes medbragte drikkevarer i og omkring bygningerne. 

Åben/lukket Åben  

 
 

Pkt. 11  Rehab status 

Sagsfremstilling Der søges om fonde til hjælp ved rehab, og vi ser frem til opstart den 5. august. 

Åben/lukket Åben  

 
 

Pkt. 12  Gavebrev 

Sagsfremstilling Vi håber naturligvis fortsat på at komme i mål med minimum 100 gavebreve også i 2022. Det er en 
væsentlig indtægt, som samlet set (gavebreve + momskompensation) udgør over 100.000 kr;. som 
planlægges anvendt til forbedringer på banen. 

Åben/lukket Åben  

 
 
 
 
Næste møde: mandag den 15. august kl. 18.30 i klubhuset 
 
 


