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

Uge Hedegaard, den 13. juni 2018
Referat af bestyrelsesmøde
Mandag, den 11. juni 2018 kl. 16.30

Bestyrelsen

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

Suppleanter

Hans Peter Nielsen (HPN)
Søren Grill Andersen (SGA)

Sekretær/referent Birgitte Bergmann (BB)
Afbud

Søren Grill Andersen

Dagsorden

1. Godkendelse af referat for seneste møde.
Godkendt og underskrevet.
2. Meddelelser fra formanden
- Sponsordag, den 4. maj
God og hyggelig dag med golf, middag og underholdning.
- Velkomsturnering, den 14. maj
Lille tilslutning, men de fremmødte har udtrykt stor
tilfredshed med arrangementet, som indebar golf og
efterfølgende smørrebrød samt orientering fra bestyrelsen
og ansatte.
- Jubilæumsreception, den 1. juni 2018
Ca. 60 inviterede gæster deltog.
3. Meddelelser fra Golfmanageren, herunder
Aktuelt nyt om den daglige drift
BB er i gang med at udarbejde klubbens Privatlivspolitik.
Politikken forelægges og godkendes af bestyrelsen,
hvorefter alle medlemmer vil blive orienteret.
Den aktuelle medlemssituation
Fortsat medlemsfremgang.
Tilfredsstillende antal Prøvemedlemmer.
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Prøvemedlemmer, som startede på de første hold i 2018
er begyndt at indmelde sig som Seniormedlemmer.
Medlemshvervning
”Golf med en ven” den 24. juni.
BJ, Thor og BB har haft møder med et antal foreninger i
Aabenraa kommune med henblik på intro-arrangementer,
golf og information, for foreningernes medlemmer.
Markedsføringen af klubben, herunder generel information.
JK og BB har intensiveret Facebook opslag.
I forbindelse med jubilæet har der været omtale i den
lokale presse samt Golfbladet.
4. Kassereren orienterer om den aktuelle økonomi
ALS havde på forhånd udsendt budget opfølgning pr. 31.
maj 2018.
Generelt følges budgettet, dog mindre
periodeforskydninger, som forventes at blive udlignet i
løbet af de næste par måneder.
Greenfeeindtægter, lidt mindre end budgettet på grund af
dårligt vejr ved sæsonstart.
Udgifter til vanding på banen endnu indenfor
budgetramme.
I juni fremsendes kontingent opkrævning til medlemmer,
som har valgt at betale ad 2 gange.
JR/BB udarbejder udkast til fondsansøgninger i 2018.
5. Opfølgning på årshjulet
Det blev besluttet at følge op på klubbens politikker og
bestemmelser.
Handleplanen
Lønpolitik
Kommunikations -,
Informations- og
Markedsføringsstrategi
Natur og Miljø, Målsætning
og miljøpolitik
Herunder anbefalinger fra
DGU Bane/miljø
Økonomisk politik
Bestemmelser for udvalg
Bestemmelser for KiK
Kørsel med Golfcarts

JR
ALS
BB

HPN/BJ

ALS
BB
BB
BB

Opfølgningerne drøftes og besluttes ved kommende
bestyrelsesmøde.
6. Medlemsgreenfeebilletter – Procedure/håndtering
Bestyrelsen drøftede hvorvidt fleksmedlemmer skal have
mulighed for at anvende medlems- og
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sponsorgreenfeebilletter.
Adhoc gruppen, bestående af ALS, PEH, BB og Bente,
drøfter håndteringen af greenfeebilleter, herunder
konsekvenser ved salg/foræring til fleksmedlemmer, som
generelt ikke kan opnå rabatter i.h.t. DGU og
repræsentantskabets anbefalinger.
Adhoc gruppens forslag forelægges og godkendes af
bestyrelsen.
7. Henvendelser fra medlemmer
Medlemmer har efterspurgt flere bænke på banen.
Baneudvalg vil foranledige opsætning/flytning af bænke,
hvor det skønnes nødvendigt.
8. SWOT opfølgning
Bestyrelsen drøftede tidligere foretaget SWOT analyse og
besluttede at analysen skal viderebearbejdes i løbet af
efteråret.
9. Personale
JR og BB har afholdt møde med chefgreenkeeper Jacob
Thy Clausen vedr. weekendtillæg.
Greenkeeperelev Martin Byg er udlært 28. oktober og har
søgt om ansættelse efterfølgende.
10. Nyt fra udvalgene
Banekontrol
HPN orienterede om banekontrolteamets runder onsdage og
torsdage, hvor der er behov for banekontrol mellem
klubbernes runder. Dette vil fortsat blive foretaget når dette
skønnes nødvendigt.
Baneudvalg
PEH orienterede om afsluttede projekter på banen, herunder
etablering af mounts før green 5 samt flytning af teested hul
10.
Vandforbruget på banen har været stort den sidste tid.
Ved næste bestyrelsesmøde vil rådgiver vedr. leasingaftaler
orientere om fordele og ulemper ved leasing.
Et team af 10-12 frivillige vil hen over sommeren hjælpe med
opgaver på banen.
BB undersøger i den forbindelse forsikringsforhold.
Begynderudvalg – BHJ meddelte, at begynderudvalget
fungerer godt og der fortsat er stor tilslutning ved
Tirsdagsturneringerne.
Husudvalg – JR orienterede om afsluttet projekt vedr.
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renovering af toiletter ved indgang til cafe.
Renovering af omklædningsrum planlægges som næste
større renoveringsprojekt.
Adhocudvalg:
Jubilæumsudvalg
ALS/BB orienterede om jubilæumsaktiviteterne, som er
planlagt, herunder uge 29, greenfee kr. 50,
Jubilæumsturneringer, ”gave” til medlemmer og
jubilæumsfest.
11. Eventuelt
BHJ kunne meddele, at skiltene ved indkørslen til Golfbanevej
nu er genetableret.
Kommende
møder:

Onsdag, den 15. august kl. 16.30 (Formøde med rådgiver
vedr. leasingaftaler kl. 16.00)
Tirsdag den 9. oktober kl. 16.30
Tirsdag den 4. december kl. 16.30

