Sønderjyllands Golfklub
Uge Hedegaard – Golfbanevej 3
6360 Tinglev
Telefon: 7468 7525
Fax: 7468 7505
E-mail: sonderjylland@mail.dk
www. sdj-golfklub.dk

Uge Hedegaard, den 17. januar 2017
Referat fra Bestyrelsesmødet, onsdag den 11. januar 2017
Deltagere: John Riisberg (JR), Poul Erik Hansen (PH), Anne Lene Søndergaard
(ALS), Bent Johnsen (BJ), Søren Grill Andersen (SGA), Hans Peter Nielsen
(HPN), Birgitte Bergmann (BB)
Afbud: Jesper Kraak

DAGSORDEN
1. Godkendelse af referat fra seneste møde
Godkendt og underskrevet
2. Siden sidst
JR orienterede om:
 Invitation til Nytårstræf på kommunen
 Sønderjyllands Golfklub har indgået greenfee aftale med Esbjerg,
Holstebro og Trehøje golfklubber.
Alle medlemmer af ovennævnte golfklubber kan spille til ½ greenfee,
alle dage, i nævnte klubber.
 JR appellerede til, at alle i bestyrelsen, klubbens ansatte og forpagtere
omgås Facebook opslag med omtanke.
 Der arbejdes fortsat på at finde et ”standerur” til torvet. Uret skal
finansieres af midler, venligst doneret af Erik Skifter Andersen.
 JR og BB deltager i DGUs repræsentantskabsmøde den 17. og 18.
marts.
3. Medlemssituationen
BB orienterede om medlemssituationen pr. 1. januar 2017.
I kategorien ”aktive medlemmer” som tæller senior, ynglinge, fleksmedlemmer,
puslinge, juniorer og long distance medlemmer har klubben haft en
tilbagegang på 43 medlemmer.
16 seniormedlemmer er udmeldt, primært aldersrelateret. 20 seniorer er
overgået til fleksmedlemskab. 14 seniormedlemmer er overgået til passivt
medlemskab.
4. Medlemshvervning
Herunder:
Drøftelse af ”indmeldelsesgebyr”
Bestyrelsen drøftede indmeldelsesgebyret og forslag til fremtidig struktur vil
blive fremlagt på generalforsamlingen.
Pris/betingelser Prøvemedlemskab.
Det blev besluttet at et 3 måneders prøvemedlemskab i 2017 koster kr. 500.
Betingelser mv. vil fremgå på klubbens hjemmeside.

 Side 2

Thor, Bente og BB har udarbejdet forskellige forslag til
medlemshvervningsaktiviteter, som blev præsenteret for bestyrelsen.
Herunder familiegolf og firmagolf samt forslag til påskønnelses-gavekort til
medlemmer, som hverver nye medlemmer.
5. Regnskab & Budgetopfølgning
Grundet årsafslutningen havde ALS kun udarbejdet en opfølgning pr. 31.
december 2016 i forhold til estimatet (forventet driftsresultat) pr. 31. december
2016.
Regnskabet udviser et overskud på 60 tkr. pr. 31. december 2016, og det skal
pointeres, at resultatet er foreløbigt, da regnskabet er afleveret til revisoren,
samt at der er mulighed for, at vi fortsat kan modtage fakturaer fra vores
leverandører, som skal med i 2016-regnskabet.
Den positive afvigelse skyldes primært, at der er været besparelser på driften
af ejendomme (særligt udgiften til el) og på administrationsudgifterne.
6. Budget 2017, 2. behandling
På baggrund af 1. behandlingen af 2017-budgettet havde ALS udarbejdet et
revideret budgetoplæg.
I det reviderede budgetoplæg er der indarbejdet, en senior kontingent stigning,
og der er foretaget en fornyet gennemgang af udgifterne.
Det reviderede budget viser et overskud på 37 tkr.
ALS gennemgik ændringerne, som herefter blev drøftet.
På baggrund heraf udarbejder ALS 2. revideret budgetoplæg for 2017, som
fortsat skal udvise et overskud på 37 tkr., og oplægget skal være færdigt
medio uge 3, 2017 af hensyn til indkaldelsen til generalforsamlingen.
7. Driftsplanen for 2017
Det blev besluttet, at for året 2017 udarbejde bestyrelsen ikke en egentlig
driftsplan som opfølgningsværktøj. Bestyrelsen vurderer, at den månedlige
budgetopfølgning og herved gennemgang af alle klubbens aktiviteter stemmer
overens med en egentlig driftsplan. Driftsplanen bliver udarbejdet som
baggrundsmateriale for budgettet.
8. Nyt fra udvalgene
Natur- og Miljøudvalget:
BJ orienterede om udvalgets konklusioner, herunder:
 Klubbens forbrug af sprøjtemidler har overholdt alle grænseværdier fastsat
af Miljøstyrelsen.
 Vandforbrug og elforbrug er væsentligt reduceret.
 Gødningsforbruget og brændstofforbrug har stort set ligget på samme
niveau i de seneste år.
 Sortering af affald på banen fungerer godt.
Begynderudvalg:
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Den 30. januar afholdes der brainstormingsmøde vedr. medlemshvervning.
Begynderudvalg, bestyrelsen, sekretariat, Thor samt repræsentant fra Elite
Aabenraa deltager.
9. Personale
Intet
10. Henvendelser fra medlemmer
Bestyrelsen drøftede henvendelse fra Inger Eybye på vegne af Onsdagspigerne
og følgende blev besluttet:
Sekretariatet har råderet indtil 1. juni over det ekstraordinære fortrin som
Onsdagspigerne (og Morgenfruerne) har fået tildelt i juli måned.
Onsdagspigerne forsøgsordning med 4 gunstart-tider fungerer fint og kan
fortsætte.
På mødet med ”klubber i klubben” den 11. oktober 2016 blev det drøftet
hvorvidt tiderne som klubberne ikke anvender, kan offentliggøres kl.
12.00, to dage før ”klub i klub” blokeringen. Bestyrelsen har besluttet at
denne ”2-dages” regel træder i kraft i 2017.
Den nye betingelse som bestyrelsen har indføjet i ”De generelle
betingelser for klubber i klubber” vedr. optagelse af medlemmer som
indmeldes i Sønderjyllands Golfklub i perioden fra april til oktober er
gældende fra 2017.
11. Generalforsamling, 8. februar 2017
Bestyrelsen drøftede planlægningen generelt af generalforsamlingen, samt forslag
til vedtægtsændringer.
PEH, JK og BJ er alle på valg og alle er villige til genvalg.
12. Næste møde
Generalforsamling, onsdag den 8. februar 2017
Der vil i lighed med tidligere år være mulighed for at deltage i fællesspisning før
generalforsamlingen kl. 18.00. Tilmeldingen foregår via Golfbox.
13. Eventuelt
BB har indkøbt gaver til junior/ynglinge under 18 år som laver Hole in one, idet
denne aldersgruppe ikke skal modtage alkohol-gaver.

Referent: Birgitte Bergmann

