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

Uge Hedegaard, den 17. juni 2019
Referat, bestyrelsesmøde:
Onsdag, den 12. juni 2019, kl. 16.30

Bestyrelsen

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

Suppleanter

Hans Peter Nielsen (HPN)

Afbud

Søren Grill Andersen (SGA)

Referent

Birgitte Bergmann (BB)

Dagsorden

1. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde
samt underskrift af Forretningsorden
2. Meddelelser fra formanden
- Generel orientering
-

Møde i FU
I henhold til Thor B. Andersens og Lars Bendiksens
forpagtningskontrakter afholdes der
status/evalueringsmøder.

-

Tavshedspligt

3. Meddelelser fra Golfmanageren, herunder
- Aktuelt nyt om den daglige drift
• Kurt Hansen Skelmosse er ansat som
greenkeeperassistent, sæsonansættelse.
• 2 personer er pt ansat i jobprøvning.
• Sommerturneringen ”Djævlens Drømmerunde” er
planlagt og vil kunne spilles i ugerne 26 til 31.
• Greenfee tilbud i juni, juli og september annonceres
på Facebook og i Golfbladet.
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-

Den aktuelle medlemssituation
BB orienterede om den aktuelle medlemssituation, fortsat
fremgang.
Der skal dog fortsat lyde en opfordring til klubbens
medlemmer om at finde flere prøvemedlemmer.

-

Medlemshvervning
”Golf med en ven” afvikles den 16. juni.

4. Kassereren orienterer om den aktuelle økonomi.
ALS indledte med opfølgningen på debitorsaldolisten pr. 9.
juni 2019, og oplyste, at ca. 10 tkr. af de kontingenter, som
blev faktureret i februar 2019, må anses for tabte efter. Tabet
ligger på niveau på med de foregående år.
ALS oplyste videre, at Sekretariatet den 11. juni 2019 har
faktureret 2. rate af 2019-kontingentet, til de medlemmer,
som har bedt om at betale over 2 rater.
Kontingentindtægterne følger budgetter pr. 30. april 2019,
medens greenfeeindtægterne er 17 tkr. lavere end
budgetteret.
Pr. 30. april 2019 er indtægterne fra udlejning af golfcarts 9
tkr. højere end budgetteret.
5. Status – Bestyrelsens opgaver
Bestyrelsen gennemgik listen med fremtidige planlagte
opgaver.
Med enkelte justeringer forventes det at følge planen.
6. Donation/momskompensation.
Mange medlemmer har doneret kr. 200,-eller mere og det
forventes at minimumsmålet, 100 donationer, nås i løbet af
kort tid.
7. Medlemsmøde
Bestyrelsen drøftede emner og dato til Medlemsmøde.
Det forventes at mødet vil blive afholdt i september måned.
8. Projekt ”Træfældning”
Den 26. juni afholdes møde vedr. projekt træfældning med
repræsentanter fra Naturstyrelsen og DGU.
9. Ny struktur Formandsmøder, Klubber i Klubben-møder?
Bestyrelsen drøftede mødestrukturen ved de årlige statusog evalueringsmøder med udvalgsformænd og formænd for
”klubber i klubben”.
Der var enighed om at der skal være fokus på aktiviteter,
forslag og ønsker for den kommende sæson.
10. Frivillige politik/strategi
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ALS, BJ og BB har udarbejdet forslag til politik/strategi for
det frivillige arbejde i klubben, herunder forplejning ved
møder og kørselsafregning.
Politikken/strategien vil være tilgængelig på klubbens
hjemmeside, når den er endelig udfærdiget og godkendt af
bestyrelsen.
11. Etablering af Short Game i Sønderjyllands Golfklub
BJ orienterede om Short Game og bestyrelsen besluttede at
etablere en sådan i klubben.
12. Ready Golf – nyt scorekort?
Bestyrelsen drøftede forslag til tidsintervaller, for hvert hul,
på scorekortet.
Der var enighed om at afvente effekten/erfaringer med de
nye regler (ready golf)
13. Nyt fra udvalgene
Herunder bl.a.:
Baneudvalget
PEH orienterede om banestatus/stand.
God gang i væksten.
Roughen bliver slået den 24. juni.
Fokus på vedligeholdelse af vintergreens.
På nuværende tidspunkt er der forbrugt halvdelen af det
budgetterede forbrug af vand.
Det overvejes at etablere en ”erstatningsgreen” i området
ved den tidligere green, hul 2.
”Byggestyrelsen”
PEH og BB orienterede om kommende bygge/renoveringsprojekter, herunder nyt trænerskur og
overdækkede udslagssteder på driving-range.
Såfremt forslaget bliver godkendt at bestyrelsen, vil
renoveringen starte ultimo august.
Begynderudvalg
BJ meddelte at Mona Jespersen har fundet afløsere, grundet
sygdom, til ledelsen af Tirsdagsturneringerne.
14. Indkomne forslag og henvendelser fra medlemmer
Henvendelse modtaget fra medlem som appellerer til at
større baneblokeringer til grupper også foretages f.eks.
onsdage og torsdage og ikke kun tirsdage.
Bestyrelsen drøftede henvendelse og konstaterede at det er
svært at ændre når større grupper forespørger/foretrækker
tirsdage.
Som sædvanligt vil sekretariatet, hvor det er muligt, altid
forsøge at fordele baneblokeringer over hele ugen.
15. Næste møde
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Følgende mødedatoer blev aftalt:
Bestyrelsesmøde, onsdag den 14. august, kl. 16.30
Statusmøde med formænd Klubber i klubben, onsdag den
18. september, kl. 15.00
Bestyrelsesmøde, onsdag den 18. september, kl. 16.30
Udvalgsformandsmøde, mandag den 30. september kl.
15.00
Bestyrelsesmøde, mandag den 30. september, kl. 16.30
(opstart budget 2020)
Bestyrelsesmøde, mandag den 25. november kl. 16.30 (1.
behandling budget 2020)
16. Eventuelt
JR appellerede til at JK følger op på netværksproblemerne.

