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

Uge Hedegaard, den 28. februar 2019
Referat, bestyrelsesmøde:
Mandag, den 25. februar 2019 kl. 17.00

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)
Dagsorden

1. Godkendelse af referat fra mødet den 9. januar 2019
samt referat fra Generalforsamlingen,
konstitueringsnotat og reviderede vedtægter.
Referat fra bestyrelsesmødet den 9. januar 2019 blev
godkendt og underskrevet.
Referat fra Generalforsamlingen blev underskrevet.
De reviderede vedtægter blev underskrevet.
Bestyrelsen konstituerede sig således:
Formand
John Riisberg
Næstformand
Poul Erik Hansen
Kasserer
Anne Lene Søndergaard
Bestyrelsesmedlem
Jesper Kraak
Bestyrelsesmedlem
Bent Johnsen
1. suppleant
2. suppleant

Søren Grill Andersen
Hans Peter Nielsen

Herefter blev konstitueringsnotatet underskrevet.
2. Meddelelser fra formanden, herunder
- Møde i det sønderjyske samarbejde
JR og BB har deltaget i møde i Tønder Golfklub med
repræsentanter fra de sønderjyske golfklubber.
Ved mødet blev der orienteret om status i klubberne og
greenfee aftaler/-samarbejde blev afstemt.

⚫ Side 2

-

Møde med Aabenraa Kommune
JR og PEH har afholdt møde med Aabenraa Kommune
vedr. fremtidigt samarbejde.

-

Mail til Fritidsrådet
JR sender mail til Aabenraa Fritidsråd med ansøgning
til kommunens puljer til foreninger.

-

Golfregler på video
JK foranlediger at der på klubbens hjemmeside vil
være video instrukser vedr. de nye golfregler.

3. Meddelelser fra Golfmanageren, herunder
- Aktuelt nyt om den daglige drift:
• Den 27. februar afholdes Hjertestarterkursus. De
12 pladser er fordelt til repræsentanter fra
klubber i klubben, tirsdagsturneringen og
ansatte.
• Tilbud telefoni
Sekretariatet indhenter tilbud på nye telefoniløsninger med henblik på besparelser.
• Skadesanmeldelse
Der er indsendt skadesanmeldelse på ansat
som sidste sommer kom til skade og har fået
mén.
• Møde med golfcart ejere
Forretningsudvalget afholder møde med de
private golfcarts ejere vedr. parkeringsforhold.
• Folder til juniorer
BB udarbejder folder vedr. ”Junior i
Sønderjyllands Golfklub”
• Elite tilskud
Aabenraa kommune har meddelt at de støtter
klubbens eliteafdeling.
• PR materiale
I lighed med tidligere år vil klubbens navn igen
være på blokkene, som ligger til fri afbenyttelse
på kommunens biblioteker.
-

Den aktuelle medlemssituation
Prøvemedlemmer
Hold 1 er fyldt og der er allerede en del på de øvrige
hold.

-

Medlemshvervning
BB udarbejder en plan for medlemshvervningsaktiviteter i 2019.
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4. Evaluering af generalforsamlingen.
- Bestyrelsen drøftede generalforsamlingen med
baggrund i referatet og de forskellige udtalelser,
herunder også årsagen til at Husudvalget har nedlagt
deres arbejde i klubben.
5. Kassereren orienterer om den aktuelle økonomi i 2019
ALS orienterede om den aktuelle økonomi, herunder
udsendelse af kontingentopkrævningerne som forfalder
den 10. marts.
6. Bestyrelsens forretningsorden
Bestyrelsens drøftede forretningsordenen som gennemgås
en gang årligt.
Det blev besluttet, at afsnittet omkring Forretningsudvalget
skal justeres.
JR udarbejder forslag, som skal drøftes og godkendes ved
næste bestyrelsesmøde.
Bestyrelsens opgavefordeling/kontakt til udvalg blev
besluttet således:
Baneudvalg
Sponsorudvalg
Sportsudvalg
Juniorudvalg
Begynderudvalg
Turneringsudvalg
Banekontroludvalg
Handicapudvalg
Ordens- og amatørudvalget
Miljø
IT, hjemmeside, sociale
medier, kommunikation og
ikke sportslige aktiviteter

PEH
PEH
ALS
SGA
BJ
JK
HPN
HPN
PEH
BJ
JK

7. Nyt fra udvalgene og projektgrupper
Herunder bl.a.:
- Gennemgang af notat vedrørende projekter for
områder ved klubhus og træningsfaciliteter.
Det glæder bestyrelsen at de 3 større projekter kan
gennemføres i 2019 på baggrund af en ekstraordinær
stor indsats af klubbens sekretariat, der har opnået
tilsagn om større fondsdonationer. De endelige
projekter og økonomi vil senere blive fremlagt til
orientering på et medlemsmøde.
PEH og BB orienterede om forslag og indhentede tilbud
vedr. renovering af dame- og herreomklædningsrummene.
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Bestyrelsen godkendte forslag og tilbud og
renoveringen sættes i gang hurtigst muligt.
Herudover orienterede PEH og BB om:
Udlejning Portnerbolig, indflytningsrapport udarbejdet.
Nyt skab er installeret til ledninger, som ikke kunne
installeres i de nye eltavleskabe, som blev opsat i
2018.
Kr. 15.000,Ny dykpumpe til vandforsyningen til klubhus er
installeret.
Kr. 25.000,Fedtudskiller, som er et krav i forbindelse med
restaurationsdrift, er blevet skiftet idet den gamle var
udtjent.
Kr. 39.000,I lokalet, dametoilet ved cafeen er der opsat radiator.
PEH og BB arbejder fortsat på ombygning af drivingrange faciliteter. Byggeriet forventes at starte i
august/september.
Der arbejdes fortsat på nybygning/renovering af
starterhuset.
Idet pedelfunktionen er nedlagt, vil det ikke kunne
forventes at området omkring klubhus og p-plads har
samme høje ”rengørings- og vedligeholdelses
standard” som hidtil.
Greenkeeperstaben vil i det omfang det er tidsmæssigt
muligt, sørge for vedligeholdelsen.
Bestyrelsen anmoder klubbens medlemmer om at
melde sig til et antal timer til renholdelse af områderne
omkring klubhuset i perioden april – oktober måned
2019.
-

Baneudvalget
PEH orienterede om arbejdet som pt. pågår på banen,
herunder fjernelse af træer og grene.
Banens dag er planlagt til den 16. marts.
Der er for sæson 2019 ikke planlagt ”store”
projekter/planer på banen.
Arbejdsindsatsen vil i stedet for være koncentreret
omkring færdiggørelsen af de igangværende opgaver
efter 2018-sæsonen.

⚫ Side 5

8. Indkomne forslag og henvendelser fra medlemmer
Henvendelse fra medlem:
Det blev besluttet at medlem, som har sendt mail til
bestyrelse/ledelse, vedr. forskellige forhold her i klubben,
som han ikke finder optimale, inviteres til næste
bestyrelsesmøde med henblik på uddybning af mailens
indhold.
Henvendelse fra Torsdagsherrerne:
Torsdagsherrerne har anmodet om gunstart.
Ron Ruston og Knud S. Knudsen, som var
inviteret til bestyrelsesmødet, præsenterede 2 forslag til
hvorledes en gunstart kunne afvikles.
Bestyrelsen besluttede, at SGA udarbejder et forslag til
hvorledes en gunstart kan afvikles, med minimal blokering
af banen.
Såfremt bestyrelsen godkender forslaget fra SGA, kan
Torsdagsherrerne, forsøgsvis, have gunstart den første
torsdag i maj, juni og august.
Såfremt Onsdagspigerne ønsker det, vil de få samme
mulighed for forsøg/afprøvning af gunstart.
9. Frivilligt arbejde i Sønderjyllands Golfklub
Bestyrelsen besluttede at der udarbejdes retningslinjer
for det frivillige arbejde i Sønderjyllands Golfklub.
Adhoc gruppe nedsat, ALS, BJ og BB.
10. Mødeplan for 2019
Bestyrelsesmøde, onsdag, den 20. marts kl. 16.30
Bestyrelsesmøde, tirsdag den 7. maj 16.30
Bestyrelsesmøde, onsdag den 12. juni kl. 16.30
11. Eventuelt
Ved næste bestyrelsesmøde skal forslag til håndteringen
af muligheden for donation/momskompentation drøftes og
tilrettelægges.
Det blev noteret at ALS/BB orienterer om DGUs udlægning
af ”den nye golfspiller-trend” ved næste bestyrelsesmøde,
eller senest i forbindelse med bestyrelsens temamøde.

