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Bestyrelsesmøde, den 18.01.2023 
Referat 

 

 

Pkt. 1 Godkendelse af referat af 07.12.2022 

Sagsfremstilling Referatet godkendt uden bemærkninger 

Åben/lukket Åben 

 

Pkt. 2 Økonomi og medlems status 

Sagsfremstilling Medlems status: Der er p.t. ingen ændringer fra sidst. 
Økonomi: Det foreløbige regnskab blev gennemgået og der forventes et pænt 
overskud for 2022. Året har resultatet til trods budt på en større negativ udvikling 
i klubbens likviditet og vi ser ind i et 2023, hvor stigende omkostninger på 
brændstof, el og renter kommer til at påvirke klubbens økonomi kraftigt. 
Regnskab og budget 2023 vil blive gennemgået på generalforsamlingen. Det 
endelige regnskab bliver tillige lagt på hjemmesiden. 

Åben/lukket Åben 

 

  

Tid/ Sted Onsdag, 18.01.2023 kl. 17.30 hos Kontor Syd   Mødenr. 01.2023 

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 John Larsen 

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

Baneudvalg   Banen har vi været nødsaget til at lukke pga. af den meget regn. Vi håber 
meget snart på tørvejr i længere perioder, så de meget store mængder 
vand kan trænge væk. 
Der er indhentet tilbud på nye bænke banen, hvor den smukke natur kan 
nydes, det er muligt at tilkøbe sig logo på bænken enten firma eller 
privat. Der kan tages kontakt til Jakob Haunstrup eller kontoret for 
yderligere information.  
Arbejdet med ansættelse af greenkeepere og sæson arbejdere er i fuld 
gang. 

Sponsorudvalg Der afholdes møde uge 4, hvor forskellige tiltag drøftes.  

Turneringsudvalg Foreløbigt turneringsprogram er lagt på hjemmesiden. De fleste 
sponsorer kontaktet, og der mangler ikke mange aftaler. 

Bygnings og 
maskinudvalg 

Der er bestilt nye tavler til klublokalet, så vi her til foråret kan få vinderne 

på fra 2022. 

Kommunikationsudvalg Den nye hjemmeside mangler de sidste justeringer, før den er klar. 

Begynderudvalg Intet at berette 

Husudvalg  Tak for altid vedligeholdelse af vores klublokale, omklædning mm, det 
værdsættes meget.  

Eliteudvalg Intet at berette 

Juniorudvalg Intet at berette 
  

 

Pkt. 4 Klub Management  

Sagsfremstilling Der undersøges og arbejdes på en fritspilsordning mellem jyske 
golfklubber. 

Åben/lukket åben 

 

Pkt. 5 Plusaftale på hjerte starter 

Sagsfremstilling Der undersøges om der er mulighed for at ændre tiltag på denne aftale. 

Åben/lukket Åben 

 

Pkt. 6 Tasker med logo hos AGS 

Sagsfremstilling Dette afvises da vi ikke har behov for yderligere reklame. 

Åben/lukket Åben 

 

Pkt. 7 Møde med Nordborg Golfklub 

Sagsfremstilling Vedr. vores fritspils aftale, der er kommet en lille ændring. Denne kan ses 
på hjemmesiden, hvor fritspils aftalen er tilgængelig snarest. 

Åben/lukket Åben  
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Pkt. 8 Spørgeskema vedr. frivillige hjælpere  

Sagsfremstilling Der er udarbejdet et brev til alle frivillige hjælpere, dette sendes ud i feb.  

Åben/lukket Åben 

 
 

Pkt. 9 Rehab 

Sagsfremstilling Vi har fået en henvendelse fra Sønderborg Kommunes 
hjerneskadekoordinator vedr. hjerneugen i uge 11. Vi inviteres til at 
deltage i en minimesse, onsdag eftermiddag den 15. marts i 
frivillighedens hus. Vi får et bord, hvor vi kan præsentere Sønderborg 
Golfklubs Rehab golf tilbud. Mikkel Norinder deltager sammen med 1-2 
andre frivillige. 

Åben/lukket Åben 

 
 

Pkt. 10 Evt 

Sagsfremstilling Priser på medlemstilbud til nye ændres ikke. 

Åben/lukket Åben 

 
 
Næste møde: torsdag den 23. februar kl. 18:30 hos Kontor Syd 


