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

Uge Hedegaard, den 30. November 2019
Referat af bestyrelsesmøde:
Mandag, den 11. November 2019, kl. 16.30
Bestyrelsen

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

Suppleanter

Hans Peter Nielsen (HPN)

Deltog også

Bente

Afbud

Jesper Kraak (JK)
Søren Grill Andersen (SGA)
Bent Johnsen (BJ)

Referent
Dagsorden

1. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde.
Godkendt og underskrevet
2. Meddelelser fra formanden
- John orienterede om klubbens ansøgning til Aabenraa
Kommune om tilskud til driften af de grønne områder.
Ifølge svaret fra kommunen, får klubben tidligst et
tilskud i 2021. John retter fornyet henvendelse til
kommunen.
- John orienterede om brochure vedr. automatisk
fairway-klipper. Vi afventer indhøstede erfaringer.
- Poul-Eriks indlæg på Facebook med bestyrelsens tak
til Birgitte sendes ud til alle klubbens medlemmer via
nyhedsmail.
- Datoen for afholdelse af generalforsamling ændres.
Fastlægges på næste bestyrelsesmøde.
3. Kassereren orienterer om den aktuelle økonomi,
herunder det igangværende budgetarbejde
Regnskab 2019: Samlet set ser det meget fornuftigt ud.
Arbejdet med budget 2020 er i gang.
4. Sekretariatet, administrationen
- Opgaver de kommende 3 måneder
- Normeringen i klubbens sekretariat efter 1.1.2020
- Forslag til stillingsopslag
Det fremtidige job som golfmanager er som udgangspunkt
en fuldtidsstilling.
Herefter blev forslaget til stillingsopslag drøftet, tilrettet og
godkendt.
Telefontid for sekretariatet ændres til:
- Tirsdag – torsdag: Kl. 10 -14

! Side 2

- Fredag: Kl. 10 -13
Fordeling af konkrete arbejdsopgaver:
- Sponsorkontrakter: John
- Godkendelse af regninger: John
- Intern julefrokost for personalet: Bente
- Juleafslutning 18. december: Poul-Erik
- Julegaver til personalet: Anne Lene
Bente har booket ferie i uge 4 og 5.
5. Reservationer i klubbens restaurant i 2020
En foreløbig status for turneringskalender (dateret 14.
oktober 2019) blev uddelt. Forslaget gås igennem af Berit
Andersen og Bente og er derefter udgangspunktet for
planlægningen af aktiviteter i 2020.
5. Driften af klubbens restaurant/Cafe efter 1.1.2021
John og Bent tager et opstartsmøde med medlemmer af
sponsorudvalget om ideer til den fremtidige drift.
6. Generalforsamling 2020
Bestyrelsen har fastlagt den kommende generalforsamling
til onsdag den 5. februar 2020.
Datoen ændres og fastlægges på det næste
bestyrelsesmøde.
-

Nyt fra udvalgene
Husudvalget
Poul-Erik gav en status. Budgettet fastlægges på
næste bestyrelsesmøde ud fra de supplerende
opgaver.
Baneudvalget
Træfældning starter i uge 47. Køber en golfcart til den
nye sæson.
Begynder- og hverveudvalget
Bent orienterede kort fra evalueringsmødet i
Begynderudvalget, herunder bedre opfølgning ved
sæsonstart af de nye fra 2019.

7. Indkomne forslag og henvendelser fra medlemmer
- ansøgninger om omlægning af medlemskaber i 2020
Drøftet og udsat til næste møde.
8. Eventuelt
Intet
Kommende
aftalte møder:

Bestyrelsesmøde, mandag den 5. december kl. 15.00

