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Bestyrelsesmøde, den 12.09.2022 
Referat 

 

 

Pkt. 1 Godkendelse af referat af 15.08.2022 

Sagsfremstilling Referatet godkendt uden bemærkninger 

Åben/lukket Åben 

 

Pkt. 2 Økonomi og medlems status 

Sagsfremstilling Medlemstal er som sidste mdr. 753 medlemmer. 
Der er ansøgt og modtaget 20.000 kr. fra Sønderborg 
Kommune/friluftsliv. 

Åben/lukket Åben 

 

  

Tid/ Sted Mandag, 12.09.2022 kl. 18.30 i klubhuset   Mødenr. 09.2022 

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 

Susanne Pedersen Sekretær 

Troels Thybo  

Afbud  

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

Baneudvalg   Der er igen skudt 5 mårhunde. 
Der er bestilt carfolie, som inden længe bliver monteret på banens 
hulskilte. 
Vores tidligere affaldsplads er flyttet til nede i hjørnet ved hul 13. 
Det undersøges, hvad der kan gøres fremadrettet for at undgå 
vandmangel, da der nok kommer tørke igen de kommende år. Sommeren 
har været rigtig god, men hård for banen. 
 
Frivillighedsdag er den 1. oktober fra kl. 9-13 

Sponsorudvalg Sponsorudvalget holder møde onsdag den 28. september 

Turneringsudvalg Klubmesterskabet i slagspil blev afviklet 27-28 august med 45 deltagere. 
De 4 bedste damer og 8 bedste herrer er udtaget til at spille finaler i 
hulspil den 17-18 september. 
Sponsor og hjælpeturneringen blev afviklet den 3. september med 56 
deltagere. Her var det damerne som satte sig på leaderboardet på de 4 
første pladser i individuel. Som hold blev det begynderudvalget som 
vandt og Brdr. Ewers nr. 2. 
Vi vil minde om at den næste turnering er Greenkeepernes hævn den 
2.oktober, husk tilmelding der kommer mange sjove ting denne dag. 

Bygnings og 
maskinudvalg 

Forsikringssagen omkring hegn og tag på maskinhuset er afsluttet. 

Forbedringerne blev lidt dyrere end beregnet, da materialerne er steget. 

Små detaljer mangler, men det er blevet rigtig flot. 

Kommunikationsudvalg Intet nyt. 

Begynderudvalg 36 er frigivet til stor bane. Sæsonen for fritspil slutter i september, men 
begynderudvalget kan kontaktes med mulighed for fritspil til efteråret. 

Husudvalg  Muligheden for installation af vaskemaske til vask af håndklæder mm 
undersøges. Forventes afgjort i 2023. 

Eliteudvalg  Intet nyt. Der efterspørges om mere information vedr. resultater mm, så 
det kan komme på hjemmesiden. 

Juniorudvalg  Der kommer ca. 8-10 juniorer hver torsdag. Når efterårs sæsonen starter, vil 
TrackMan igen i år kunne benyttes i tidsrummet mellem kl. 16-18 af juniorerne. 

 

Pkt. 4 Klub Management  

Sagsfremstilling Norlys bil ladestandere er klar i uge 38/39. 
Vi havde besøg af Mikkel som arbejder med TPI i Tinglev. TPI er en 
metode som bl.a. består af at screene kroppen, give øvelser og teknikker, 
som kan være til gavn for golfspillere. Der vil komme mere information til 
vores medlemmer om dette tiltag. 

Åben/lukket åben 
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Pkt. 5 Rehab golf  

Sagsfremstilling Vi er kommet rigtig godt fra start med Rehab golf. Ved første besøg var 
der 9 personer, dejligt fremmøde. Forløbet fortsætter de næste fredage i 
september mdr. inden det igen optages i april 2023. Prisen for perioden 
april – september er 750 kr. Til pårørende kan købes et par 3 
medlemskab til 1.000 kr. der er fri adgang til de udendørs 
træningsfaciliteter. 

Åben/lukket Åben 

 

Pkt. 6 TrackMan 

Sagsfremstilling Priserne er uændrede. Vi henviser til vores hjemmeside. 
Dog vil tidsrummet mellem kl. 8-15 blive til en pris á 150 kr. pr. time 

Åben/lukket Åben 

 

Pkt. 7 Medlemsundersøgelse  

Sagsfremstilling Der arbejdes på at igangsætte, en medlemsundersøgelse. 

Åben/lukket Åben  

 
 
Næste møde: Torsdag den 27. oktober kl. 19.00 hos Kontor Syd. 


