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

Uge Hedegaard, den 18. december 2019
Referat af bestyrelsesmøde:
Torsdag, den 5. december 2019 kl. 15.00
Bestyrelsen

John Riisberg (formand) (JR)
Poul Erik Hansen (næstformand) (PEH)
Anne Lene Søndergaard (kasserer) (ALS)
Bent Johnsen (BJ)
Jesper Kraak (JK)

Suppleanter
Deltog også
Afbud
Referent
Dagsorden

Hans Peter Nielsen (HPN)
Bente Møller Pedersen (BP)
Søren Grill Andersen (SGA)
Bent Johnsen (BJ)
1. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde.
Referatet blev godkendt og underskrevet
2. Meddelelser fra formanden
- Jobansøgninger
Der er d.d. indkommet 14 ansøgninger. Følger op efter
udløb af ansøgningsfrist.
- Ansøgningen til LAG
SGK indsender – på anmodning – supplerende
materiale. Vi har ansøgt om ca. 250.000 kr.
- Kontrakten med Thor
Kontrakten forventes færdig forhandlet i januar måned
2020.
- Aabenraa Kommunes velkomstpakke
Velkomstpakken ændres til en app, som SGK gerne vil
være med i.
3. Meddelelser vedrørende den daglige drift
- Arbejdet med sponsorkontrakter er i gang.
- Turneringskalender 2020 er klar.
- Orientering om den aktuelle medlemssituation.
- Poul Erik følger op mht renovering af materielgårdens
tag og port.
4. Kassereren orienterer om den aktuelle økonomi.
Regnskab 2019: Samlet set ser det meget fornuftigt ud.
5. Forslag til budget for 2020
Anne Lene gennemgik forslaget til budget 2020, som blev
justeret på enkelte punkter. Anne Lene udarbejder et
revideret forslag, som drøftes på næste bestyrelsesmøde.
6. Status – Bestyrelsens opgaver
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Den reviderede oversigt over opgaver, dateret december
2019, blev gennemgået og taget til efterretning.
7. Projekt ”Træfældning”
Arbejdet forventes afsluttet i uge 50. Følges i 2020 op med
en beplantningsplan, herunder hvad der plantes og
hvornår.
8. Projekt udbygning/renovering af Driving-range,
herunder bl.a. den officielle indvielse for klubbens
medlemmer m.fl.
Arbejdet er næsten færdigt. Vi satser på en officiel
indvielse marts/april 2020.
9. Forpagtning Restaurant/Cafe fra og med 2021,
herunder reservationer der modtages løbende
John og Bent holder opstartsmøde med sponsorudvalget i
januar 2020.
Reservationer i 2021 af lokale noteres af Bente.
10. Fastlæggelse af dato for bestyrelsesmøde i januar
2020.
Det næste bestyrelsesmøde bliver afholdt onsdag den 15.
januar 2020 kl. 16.30.
11. Generalforsamling 2020
Generalforsamlingen bliver afholdt tirsdag den 18. februar
kl. 19.00.
12. Nyt fra udvalgene
- Banekontroludvalget
Carsten Nielsen havde fremsendt et ”Forståelsespapir”,
som der var nogle bemærkninger til. Hans Peter drøfter
papiret med Carsten.
- Husudvalg, eller projektgrupper ?
Drøftes på næste møde i bestyrelsen.
13. Indkomne forslag og henvendelser fra medlemmer,
herunder ansøgninger om flytning til anden
medlemskategori fra og med 2020
Ansøgninger om flytning til anden kategori: Flex blev
drøftet. Bestyrelsen fastholder uændret praksis.
Bjarne Brix Jensen havde fremsendt et forslag vedr.
gunstart, klubber-i-klubben mm. Forslaget blev drøftet og
der blev nedsat en arbejdsgruppe, der udarbejder et
forslag til forelæggelse for bestyrelsen. Arbejdsgruppen
består af: Bente, John, Hans Peter og Bent.
14. Eventuelt
Bestyrelsen foreslår Marie Lund Hansen som kandidat til
Kultur- og Fritidsudvalgets pris i Aabenraa Kommune.
Anne Lene skriver et forslag til begrundelse.
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Kommende
aftalte møder:

Bestyrelsesmøde, den 15. januar 2020 kl. 16.30
Generalforsamling, den 18. februar 2020 kl. 19.00

