Sønderjyllands Golfklub
Uge Hedegaard – Golfbanevej 3
6360 Tinglev
Telefon: 7468 7525
E-mail: sonderjylland@sdjgolf.dk
www. sdj-golfklub.dk

Uge Hedegaard, den 24. juni 2020

Bestyrelsesmøde mandag, den 15. juni 2020, kl. 16.00
Referat

Bestyrelsen

Suppleanter
Afbud
Referent
Dagsorden

John Riisberg (formand) (JR)
Poul Erik Hansen (næstformand) (PEH)
Anne Lene Søndergaard (kasserer) (ALS)
Bent Johnsen (BJ)
Jesper Kraak (JK)
Hans Peter Nielsen (HPN)
Bent Giebel (GB)
Jesper Kraak
Niels Antonsen, golfmanager
Desuden deltager klubsekretær Bente Møller Petersen (afbud)
1. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde
og evt. opfølgning på aktuelle emner
Godkendt
2. Meddelelser ved formanden
-

-

-

Prøvespil i forbindelse med danmarksturneringen,
emnet debatteret
Møde angående golfring Sønderjylland. Klubbernes
interesse i samarbejdet er begrænset, vi afventer
situationen. Sønderjyllands Golfklub er interesseret i at
samarbejde om sommer/ vinter medlemskaber (JR)
Kontakt til kommunen vedrørende støtte til klubben i
forbindelse med Corona. (JR)
Vi undersøger mulighederne for at ansætte en
medarbejder som pedel da der ikke har været
henvendelser på klubbens opslag.
Medlemsmøde fastsættes til onsdag den 21. oktober 20, kl. 19:00.

3. Meddelelser ved golfmanageren, herunder bl.a.
• Der søges tilskud fra fonde og kommunen til reparation
af greenkeeper gården og til et nyt starterhus.
• Der er golfens dag og spil med en ven den 21. juni.
(BJ)
• Hjemmeside opdateres (BG og NA)
• Indvielse af driving range (NA)
• Sønderjyllands Golfklub og hotel Europa deltager i
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•
•

fællesskab i sommerens markedsføring fra Visit
Sønderjylland.
Der er indrykket annoncer med sommerens tilbud på
greenfee
Der er aftaler med en række hoteller og
overnatningssteder

4. Medlemshvervningen,
- Sommerens tilbud har givet god tilgang af medlemmer
både nye og erfarne golfspillere der er flyttet til
Sønderjyllands Golfklub
- 23. august golf med en ven.

5. Markedsføringen af Sønderjyllands Golfklub
-

Behandlet under punkt 3.

6. Kassereren orienterer om klubbens aktuelle
Økonomi
Økonomien ser bedre ud end frygtet. Der mangler stadig
greenfee indtægter som følge af Corona.
7. Orientering fra de af bestyrelsen nedsatte
Arbejdsgrupper og de respektive udvalg
Restaurant gruppe. Der er kontakt med en potentiel forpagter.
Der arbejdes videre.
Medlemsrettigheder, KIK. Der afholdes møde med KIK efter
sommerferien for at aftale nærmere vedrørende. Rettigheder
mv.
8. Status – Bestyrelsens opgaveliste gennemgås
(bilag medbringes)
Listen gennemgået og opdateret
Klubmesterskabet arrangeres. Herunder bemanding. (JK, BG,
NA)

9. Indkomne forslag og henvendelse fra medlemmer
Ingen
10. Eventuelt

Kommende
aftalte møder:

Næste bestyrelsesmøde – aftales nærmere.
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