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

Uge Hedegaard, den 9. maj 2019
Referat af bestyrelsesmøde:
Tirsdag, den 7. maj 2019

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)

Dagsorden

1. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde
Godkendes ved kommende bestyrelsesmøde.
2. Meddelelser fra formanden
-

Samtale/genforhandling med Thor B. Andersen og Lars
Bendiksen
I henhold til Pro og Restauratør kontrakter, skal
genforhandling foregå 1½ år før udløb af kontrakt.
FU indkalder derfor Thor B. Andersen og Lars
Bendiksen til møde i juni måned.
Restauratør Lars Bendiksen har forud meddelt, at han
ikke ønsker forlængelse af kontrakten med
Sønderjyllands Golfklub og vil således ophøre
forpagtningen pr. 31.12.2020.

-

Netværksproblemer i klubben
Idet der er problemer med netværket i klubben,
sekretariat og turneringskontor, indkalder JK og BB
klubbens IT samarbejdspartner til møde med henblik
på at finde en løsning på problemet.

-

Møde med de private golfcartsejere
Idet mødet med de private golfcartsejere blev aflyst på
grund af for få tilmeldinger, indkaldes til nyt møde. (JR,
BB)
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3. Meddelelser fra Golfmanageren, herunder
- Aktuelt nyt om den daglige drift
Fredag den 10. maj afholdes den årlige sponsordag.
Greenkeeper, sæsonarbejder søges.
Stor aktivitet vedr. booking/reservering af tider,
afgivelse af tilbud, specielt tyske gæster, som kræver
meget tid, korrespondance/dialog.
På grund af de nye hcp. regler, hvor det anbefales at
flest mulige scorekort registreres, fremsendes rigtig
mange udenlandske scorekort fra medlemmer, som har
spillet udenlandske baner. Disse scorekort kan kun
registreres i sekretariatet. En meget tidskrævende
proces.
-

Den aktuelle medlemssituation
OK tilmelding af prøvemedlemmer, men klubbens
medlemmer, som er de bedste ambassadører, bør
fortsat opfordre flere (familie, venner, naboer, kolleger)
til at prøve golf.
BB fremviste oversigt med aldersfordelingen i klubben.

-

Medlemshvervning
”Golf med en ven” blev afviklet den 28. april og vil blive
gentaget i juni måned.
Åbent Hus, den 28. april
Greenfee tilbud - annonce i Golfbladet, maj og juni.

4. Kassereren orienterer om den aktuelle økonomi
Regnskab for april måned ikke afsluttet. Vil blive fremsendt
til bestyrelse og udvalgsformænd i nærmeste fremtid.
5. Donation/momskompensation.
ALS udarbejder tekst til Nyhedsmail vedr. opfordring til
donation.
Muligheden for donation vil ligeledes blive markedsført via
Golfbox, således at alle klubbens medlemmer har
mulighed for at se hvad en donation vil betyde for klubben.
6. Bestyrelsens forretningsorden
Bestyrelsen drøftede forslag til ændringer i
Forretningsordenen, som blev godkendt med enkelte
justeringer.
7. Frivillige koordinator
Bestyrelsen drøftede om bestyrelsen evt. skulle udpege et
medlem, som skulle koordinere det frivillige arbejde i
klubben (Frivillige koordinator).
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Det blev besluttet, at det fortsat er udvalgene, som selv
sørger for frivillige, når de har behov for flere
medlemmer/hjælpere til opgaver i deres respektive udvalg.
Bestyrelsen vil i en Nyhedsmail opfordre medlemmer til at
melde sig til opgaver ved direkte kontakt til de respektive
udvalgsformænd.
8. Nyt fra udvalgene
Herunder bl.a.:
Baneudvalget – Træfældning
PEH orienterede om handleplanen for skovområder i
Sønderjyllands Golfklub.
JK vil foranledige, at der udarbejdes et foto/oversigt af
banen, hvor man ”visuelt” kan se hvorledes banen vil se
ud, når de forslåede træer fjernes.
Der vil senere på året blive indkaldt til et medlemsmøde,
hvor dette vil blive fremvist.
PEH orienterede endvidere om arbejdet på banen, som pt
pågår, herunder eftersåning af fairways.
Allerede på nuværende tidspunkt kan vi konstatere at
halvdelen af det vandforbrug som er budgetteret, er
forbrugt.
Der har været indbrud i greenkeepergården. Rude
smadret, intet er dog forsvundet.
”Byggestyrelsen”
- PEH og BB orienterede om renoveringen af klubbens
omklædningsfaciliter. Der mangler fortsat ”småting”,
som snart forventes etableret.
Budget overholdt, med positivt overskud.
Byggeprocessen har været forstyrret af medlemmer,
som ikke har kunnet respektere ”adgang forbudt-skilte”
samt renoveringen generelt, herunder manglende
badefaciliteter i renoveringsperioden.
Ved fremtidige bygge- og renoveringsprojekter vil dette
forsøges undgået ved endnu mere information.
-

Kommende bygge- og renoveringsprojekter
PEH og BB vil i nærmeste fremtid tage initiativ til
opstart af projekterne vedr. nyt starterhus og nye
faciliteter på driving-range, som efterfølgende bliver
forelagt bestyrelsen.

-

Svar, vandprøve
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Der er foretaget vandprøver, klubhuset, som viser en
anelse for høje kimtal.
Ny prøve vil blive foretaget i nærmeste fremtid.
Sportsudvalget
ALS meddelte, at de af klubbens elitespillere, som har
søgt om støtte fra klubben, har fået tildelt støtte kroner
og træningslektioner.
Begynderudvalg
BJ kunne meddele at der ved opstart af
Fællestræningen for medlemmer med hcp. over 36, var
19 medlemmer, som havde taget imod tilbuddet.
Ny formand for Begynderudvalget, Jørn Roed, vil
udarbejde forslag til målsætning og vision for udvalget.
Miljø- og Naturudvalget
BJ meddelte, at der i juni måned vil forelægge en ny
Miljørapport,
Juniorudvalget
SGA meddelte, at udvalget vil forsøge med
”mandagstræning”, spil på 18-huls banen.
9. Indkomne forslag og henvendelser fra medlemmer
Forslag fra medlem vedr. spillehastighed.
Bestyrelsen drøftede forslaget.
Det blev besluttet, at der udsendes en Nyhedsmail vedr.
spillehastighed. Dette på baggrund af, at der nu i en
måned er spillet efter de nye regler, herunder Ready Golf,
hvilket bl. a. bevirker hurtigere runder.
Nyt scorekort med ”tid pr. hul” undersøges.
10. Eventuelt
Formand for Torsdagsherrerne har henvendt sig til JR
vedr. anmodning om forsøgs-gunstart den første torsdag i
august og september.
Det blev besluttet at imødekomme Torsdagsherrernes
forsøgs-gunstart, foreløbigt, den første torsdag i august.
BB kontakter Onsdagspigerne og tilbyder dem samme
”forsøgs-gunstart”.

Næste bestyrelsesmøde er fastlagt til onsdag den 12. juni kl.
16.30
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