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

Uge Hedegaard, den 20. september 2019

Referat af bestyrelsesmøde:
Onsdag, den 18. september 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)
Søren Grill Andersen (SGA)

Referent

Birgitte Bergmann (BB)
Bjarne Hoffmann, formand Baneudvalget og Jacob Thy
Clausen, Chefgreenkeeper var inviteret til formøde med
bestyrelsen.
Bestyrelsen ønskede en redegørelse for deres forslag til
fældningen af træer på banen.
Fældningen af træerne, rydningsprocessen, økonomi og
tidsplan blev forelagt og drøftet.
Baneudvalg og bestyrelsen blev enige om at præsentere
forslag 2, som er mindre omfattende end forslag 1.
Baneudvalget vil fremlægge projektet ved medlemsmødet den
23. september og bestyrelsen vil efterfølgende beslutte,
hvorledes træfældningen skal iværksættes.

Dagsorden

1. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde.
Godkendt og underskrevet
1. Meddelelser fra formanden
- Generel orientering
Det blev besluttet at det årlige arrangement for
medarbejdere og bestyrelse afholdes senere på året.
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-

Møde i FU
JR orienterede om kontraktforhandlingerne med Thor
B. Andersen.

2. Meddelelser fra Golfmanageren, herunder
- Aktuelt nyt om den daglige drift
BB orienterede om Frivillige- og Udvalgsturneringen,
som blev afviklet den 15. september. I år deltog 42.
Det er igen tiden, hvor der skal søges medlems- og
lokaletilskud hos kommunen.
BB søger fortsat fondsmidler til forbedringen af
klubbens træningsfaciliteter.
-

Den aktuelle medlemssituation
Ca. 80% af prøvemedlemmerne som er begyndt i år
har indmeldt sig som fuldtidsmedlemmer.
På nuværende tidspunkt har 7 fuldtidsmedlemmer
meddelt at de ønsker at overgå til fleksibelt
medlemskab pr. 01.01.2020.
8 seniormedlemmer har meddelt at de ønsker
udmeldelse pr. 01.01.2020, primært aldersrelateret.
Herudover har et antal fleksmedlemmer, long distance
medlemmer og passive meddelt udmeldelse.

-

Medlemshvervning
God tilslutning til ”golf med en ven” den 18. august.
Dog resulterede det ikke i flere prøvemedlemmer.

3. Kassereren orienterer om den aktuelle økonomi.
ALS orienterede om den aktuelle økonomi, herunder
greenfeeindtægterne, hvor det pt må konstateres at
budgettet for 2019 ikke realiseres.
De budgetterede beløb vedr. medlemskontingent,
indmeldelsesgebyr og golfcarts udlejning er i store træk
indfriet.
Udgifterne til banen er højere end budgetteret. Dette
skyldes primært ekstra udgifter til reparation af
vandingsanlæg.
Det forventes at vandingsudgifterne til banen i 2019 bliver
højere end budgetteret.
Klubben har sendt ansøgning til Skattestyrelsen, med
henblik på at blive godkendt som almennyttig forening efter
ligningslovens §8A.
Ansøgningen som almennyttig forening er en forudsætning
for, at vi kan søge om at få delvis momskompensation
(pulje), hvilket vil være et ikke uvæsentlig bidrag til
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klubbens økonomi.
Mere om dette i en Nyhedsmail i nærmeste fremtid.
4. Status – Bestyrelsens opgaver
Bestyrelsens ”to-do” liste blev opdateret.
5. Projekt ”Træfældning”
Se referat vedr. formødet med Baneudvalget.
6. Udbygning/renovering af Driving-range
PEH og BB orienterede om opstart af
udbygning/renovering af trænerhus, overdækkede
udslagspladser samt renovering af øvrige udendørs
udslagspladser.
Byggetilladelse er modtaget 18. september 2019.
Byggeriet/renoveringen starter i uge 39 og forventes
afsluttet primo december.
Medlemmer vil løbende blive holdt orienteret via
Nyhedsmail og Facebook opslag.
7. Medlemsmøde, den 23. september
Bestyrelsen drøftelse medlemsmødets dagsorden:
• Projekt træfældning
• Nybygning/renovering af klubbens
træningsfaciliteter
• Aktivitetsudvalg
8. Evaluering - Møde med formænd for Klubber i
Klubben, den 18. september
Bestyrelsen evaluerede mødet med ”Klubber i Klubbens”
formænd og konkluderede at mødet havde været godt og
konstruktivt.
De 4 klubber ”trives” godt og der fremkom mange gode
forslag til klubben generelt.
Forslagne vil blive behandlet på kommende
bestyrelsesmøde, herunder forslag til
Genforeningsturnering, vilde-blomster beplantninger på
banen, insekthoteller, mv.
Seniorherrerne vil i samarbejde med Morgenfruerne
overveje et antal fællesturneringer i 2020.
Fra alle klubber var der ønske om tilladelse til afvikling af
turneringer i juli måned.
Onsdagspigerne anmoder om flere tider i juli måned,
ligesom de gerne vil afvikle sæsonafslutnings turnering i
september.

⚫ Side 4

Torsdagsherrerne anmodede om tilladelse til gunstart 1
gang pr. måned i sæson 2020.
Såfremt bestyrelsen indvilger i dette, skal de generelle
betingelser for ”klubber i klubben” opdateres.
9. Udvalgsstruktur
Det blev besluttet at nedsætte en adhoc gruppe, som
skulle opdatere de Generelle bestemmelser for udvalg.
Herunder tilføjelser vedr. kompetencer samt evt. tilføjelse
af nye udvalg.
Udvalget består af JR, JK og Bente Møller Pedersen.
10. Møde med udvalgsformændene
Bestyrelsen drøftede dagsorden til mødet med
udvalgsformændene den 30. september.
Dagsorden udsendes i uge 38
.
11. Frivillige politik/strategi
Det blev besluttet, at der foreligger en politik/strategi for
det frivillige arbejde inden sæson 2020.
12. Nyt fra udvalgene
Herunder bl.a.:
Baneudvalget
PEH orienterede om banen, herunder evt. flytning af
frugttræer, som mangler ”lys”.
Teestedet hul 11 lukkes på grund af manglende græsvækst.
Greenkeepergården trænger til vedligeholdelse: Bør
prioriteres indenfor de nærmeste år.
Greenkeeper Martin Byg vil fremover koordinere det
frivillige arbejde på banen.
”Byggestyrelsen”
I henhold til det årlige eftersyn og rengøring af taget på
klubhuset er der konstateret forhold og nedslidelser, som
skal udbedres.
Begynderudvalget
BJ meddelte, at Mona Jespersen fortsætter som tovholder
for Tirsdagsturneringerne.
Sportsudvalget
ALS meddelte, at sagen som Sportsudvalget har haft med
et medlem, er afsluttet.
Juniorudvalget
SGA meddelte, at han stopper som formand for
juniorudvalget ved udgangen af 2019.
SGA har forslag til ny ”bemandning” af juniorudvalgets
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bestyrelse.
13. Indkomne forslag og henvendelser fra medlemmer
BB orienterede om henvendelse fra Onsdagspiger vedr.
anmodning om ændring af starttider de 3 sidste gange i
sæson 2019. Dette med henblik på at 18-hullers runder vil
kunne nås inden solnedgang.
Bestyrelsen imødeså anmodningen, men Onsdagspigerne
ønskede efterfølgende ikke at benytte sig af tilladelsen til
ændring af starttider.
14. Eventuelt
HPN gjorde opmærksom på banelukninger, som har været
for lange i henhold til egentligt behov.

Kommende
aftalte møder:

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)

