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

Uge Hedegaard, den 28. januar 2020

Referat af bestyrelsesmøde:
Onsdag, den 15. januar 2020 kl. 16.30 i klubhuset
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

Hans Peter Nielsen (HPN)
Bente Møller Pedersen (BP)
Søren Grill Andersen (SGA)
Bent Johnsen

Dagsorden

1. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde.
Referatet blev godkendt og underskrevet.
2. Meddelelser fra formanden
-

-

-

-

Fra Aabenraa Kommune er der modtaget
indberetningsskemaer vedrørende forskellige
priser vedrørende 2019. Vi indsender ingen
forslag til kandidater.
Ny kontrakt med Thor for 2021 – 2023. En aftale
forventes indgået primo februar.
Ny indsamling af de 200 kr. fra medlemmerne
vedrørende momskompensationen for 2020.
Midlerne for 2019 forventes uddelt i efteråret
2020. Vi laver indsamling 2020 inden
sommerferien.
Varmen i restauranten laves snarest (Poul Erik)
DGU’s repræsentantskabsmøde den 20. og 21.
Marts 2020 i Korsør. Vi tilmelder os.
Fondsansøgning til f.eks. ny port til
greenkeepergård, eller til starterhuset. Det kunne
være DGI’s lille pulje eller anden relevant fond.
Poul Erik gennemgår greenkeeperhus og får
udarbejdet projekt – også for starterhuset.
Ny hjertestarter fra TRYG. John forsøger at få
udgifterne betalt.

3. Meddelelser vedrørende den daglige drift, herunder
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bl.a.
- Den aktuelle medlemssituation:
Bente uddelte et notat med medlemsstatistik.
Sønderjyllands Golfklub har ca. 1.100 medlemmer.
- Medlemskampagne/hvervekampagne:
Der gennemføres en hvervekampagne i februar-marts
2020. Senior-golfspillere med grønt kort som indmelder
sig i SGK inden den 1. april 2020 slipper for at betale
indskud. Det gælder både fuldt medlemskab og
longdistance spillere.
Bente og Jesper sørger for indrykning i Facebook,
Ugeavis og de nye søjler ved indgangsvejene. John
tjekker mulighed for opsætning i Arena og tomt
butikslokale.
4. Ansættelse af golfmanager/forretningsfører
Drøftelse af de indkomne ansøgninger og de gennemførte
samtaler.
2. runde-samtaler gennemføres snarest.
5. Kassereren orienterer om det forventede årsregnskab
for 2019
Årsregnskab 2019 giver et forventet overskud på ca.
130.000 kr.
6. Kassereren gennemgår forslag til Budget for 2020
Forslaget til budget 2020 blev godkendt til forelæggelse på
generalforsamlingen.
7. Nyt Husudvalg eller projektgrupper til de fremtidige
større byggeopgaver ?
Fremover nedsættes projektgrupper ved større
byggeprojekter. Mindre byggeprojekter forestås af
sekretariatet.
8. Projekt ”Træfældning”
Staus til dato:
Projektet følger stort set tidsplanen. Det forudsættes, at
projektet økonomisk set går i balance.
9. Projekt udbygning/renovering af Driving-range
- Den nye bygning er nu omfattet af vores forsikringer og
indvies for medlemmer i slutningen af marts.
- Godkendt merudgifter til ekstra belægning og nye
måtter i den nye driving range.
10. Forpagtning Restaurant/Cafe fra og med 2021
Arbejdsgruppen orienterer.
John og Bent har suppleret sig med medlemmer fra
Sponsorudvalget. Der var i arbejdsgruppen enighed om at
tilstræbe en forpagtning som den nuværende, evt. udvidet.
Der kontaktes i første omgang nogle potentielt
interesserede kokke.
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11. Generalforsamling 2020
Generalforsamlingen bliver afholdt tirsdag den 18. februar
2020. Dagsorden blev gennemgået og opgaver fordelt.
12. Nyt fra udvalgene
- Banekontroludvalget: Niels Peter Kraak tager et år
mere som formand.
- Junorudvalget: Start hcp for juniorer ændres næste
sæson fra 54 til 72.
13. Indkomne forslag og henvendelser fra medlemmer
Bjarne H. Christensen har fremsendt 4 forslag, som
ønskes behandlet på den kommende generalforsamling
under punktet: ”Forslag fra medlemmer”
Bestyrelsen drøftede de forskellige forslag og enkelte af
forslagene drøftes på nuværende tidspunkt i en
arbejdsgruppe, som blev nedsat på baggrund af et notat
fra Bjarne Brix Jensen. Beslutningen på
generalforsamlingen vil derfor indgå i arbejdsgruppens
videre arbejde.
Der er også et forslag som allerede er indført med virkning
fra den 1. januar 2020 og det vedrører indførsel af en lokal
regel om at spille ”tabt bold” videre fra fairway i henhold til
de nye golfregler.
14. Eventuelt
Intet
Kommende
aftalte møder:

Bestyrelsen mødes 2 timer inden generalforsamlingen den
18. februar 2020, dvs kl. 17.00.

