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

Uge Hedegaard, den 29. august 2018
Referat af Bestyrelsesmøde, onsdag, den 15. august 2018 kl. 16.30

Bestyrelsen

John Riisberg (formand) (JR)
Poul Erik Hansen (næstformand) (PEH)
Anne Lene Søndergaard (kasserer) (ALS)
Jesper Krak (JK) fra kl. 19.00
Bent Johnsen (BJ)

Suppleanter

Hans Peter Nielsen (HPN)
Søren Grill Andersen (SGA)

Sekretær/referent Birgitte Bergmann (BB)
Dagsorden

1. Godkendelse af referat for seneste møde.
Godkendt og underskrevet.
2. Meddelelser fra formanden
JR orienterede om:
Æresmedlem Jes Carstensen er afgået ved døden.
Mindeord bringes i Nyhedsmail og JV.
Trehøje Golfklub har 25-års jubilæum – vi sender gave.
DGU afholder formandstræf den 16. september.
JR har i løbet af sæsonen fået henvendelser vedr.
medlemmers ”dårlige” opførsel på banen. Er taget til
efterretning. Fortsætter dette vil klubbens Amatør- og
ordensudvalg bliver involveret.
Der er oprettet en bestyrelses ansvarsforsikring.
Golf Workout i Arena Aabenraa starter igen 24. september.
3. Meddelelser fra Golfmanageren, herunder
BB orienterede om den daglige drift, herunder:
• Implementering af Privatlivspolitik
• Nye skilte Par-3 banen
• ”Spil med tempo” kampagne
• Regelambassadørkursus
• DNA mærkning af nye terrasse møbler
• Greenfee aftale med Royal Oak Golf klub
• Golfcart udlejning – nu 8 carts til udlejning.
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•

•

Klubben har indgået samarbejde med
Erhvervsskolen i Aabenraa. Ca. 40 kursister
kommer i løbet af efteråret for at få golfundervisning.
”Aktiv ferie” tilbud til skoleelever i sommerferien. Et
mindre antal elever havde taget imod tilbuddet fra
Sønderjyllands Golfklub.

Den aktuelle medlemssituation
Mange af prøvemedlemmerne som har gennemført
prøvemedlemskabsforløbet har indmeldt sig i klubben.
I år er der 21 elever fra Sports og Idrætsefterskolen i
Løgumkloster som bruger Sønderjyllands Golfklub som
træningsbase.
Medlemshvervning
Som led i markedsføring af klubben og klubbens jubilæum
tilbydes nye medlemmer ved indmeldelse i perioden 1.
september til 30. september, kontingent til kr. 50,- resten af
2018. Indmeldelsesgebyr kr. 2000,-.
4. Kassereren orienterer om den aktuelle økonomi
ALS havde rundsendt budgetopfølgningerne for juni og juli.
Generelt følges budgettet, og der er et mindre forbrug til
bl.a. administration, lønninger samt drift af klubhuset og
udenomsarealerne.
Greenfeeindtægterne er lavere end budgetteret pr. 31. juli
2018. Som led i markering af 50 års jubilæet tilbød klubben
greenfee til 50 kr. alle dage i uge 29. Det betød 1.011 gæster
og ca. 50,5 tkr. i greenfeeindtægter.
Pr. 30. juni 2018 var udgifterne til vanding af banen over
budgetrammen for hele 2018, medens de øvrige udgifter til
drift og vedligehold af banen holdes inden for budgettet pr. 31.
juli 2018.
Ved næste bestyrelsesmøde skal klubbens vand indvinding
tilladelse drøftes.
3 måneder uden væsentlig regn har medført store tørkeskader
på banen, især på for ni.
Baneudvalget har opgjort, at udgifterne til udbedring af
tørkeskaderne vil beløbe sig til 25 – 30 tkr. Bestyrelsen
godkendte baneudvalgets plan for reparation af tørkeskaderne
og bevilligede det ønskede budget til opgavens udførelse.
BB søger fonde til fremtidige investerings projekter.
5. Revision af klubbens politikker
Se punkt 9.
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6. Skiltning v/BJ
Skiltene ved indkørslen til Golfbanevej er genopsat.
Klubbens skal betale sagsomkostninger og fremadrette et
årligt beløb for vedligeholdelse.
7. Medlemsgreenfeebilletter – Procedure/håndtering
Idet der har været situationer, hvor medlemmer har
misforstået regler for anvendelser af
medlemsgreenfeebilletter har et nedsat adhoc udvalg
drøftet procedure/håndtering af medlemsgreenfeebilletter
og fremkommet med forslag, som blev godkendt af
bestyrelsen, gældende fra 2019.
Medlemmer vil blive orienteret ved sæsonstart 2019.
8. Henvendelser fra medlemmer
Ingen.
Det blev besluttet at afholde medlemsmøde onsdag den 7.
november kl. 19.00.
9. SWOT opfølgning
Bestyrelsen har planlagt Tema-dag den 3. oktober og vil i
den forbindelse følge op på tidligere udarbejdet SWOT
analyse.
Ved mødet vil klubbens politikker ligeledes blive drøftet og
ajourført.
10. Status, tidligere fremførte ønsker og visioner
Se punkt 9.
11. Personale
12. Nyt fra udvalgene
Bestyrelsens kontaktpersoner i de respektive udvalg
orienterer om nye tiltag:
Baneudvalg
PEH orienterede om banens stand. Den tørre periode har
forvoldt udtørring og skader, specielt på forni.
Bestyrelsen besluttede at godkende baneudvalgets plan for
reparation af tørkeskaderne og bevilligede det ønskede
budget til opgavens udførelse. Se punkt 4.
For at skåne banen indføres midlertidig lokalregel – der skal
lægges op.
Baneudvalget arbejder fortsat med forslag/budget for ændring
af gule og røde teesteder til ”4 teesteder”.
Begynderudvalg
BJ meddelte, at der har været afholdt møde med konsulent fra
DGU vedr. nybegyndere.
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Analysesystemet ”Golfspilleren i centrum” er gen-aktiveret i
modulet ”nye i klubben”.
Husudvalg
Husudvalget arbejder pt. med forslag til renovering af
omklædningsfaciliteter. Herudover arbejdes der med forslag til
renovering/overdækkede udslagssteder og nyt trænerskur.
Juniorudvalg
SGA anmoder bestyrelsen om at overveje kontingent satser
for juniorer.
I uge 32 blev der i samarbejde med DGU afviklet Junioruge.
Sportsudvalg
ALS orienterede om elitens resultater.
Udvalget vil i nærmeste fremtid starte forberedelserne vedr.
elitens hold – og -sammensætninger, sæson 2019.
Adhocudvalg:
Jubilæumsudvalg
ALS/BB orienterede om årets jubilæumsaktiviteter.
I løbet af kort tid vil der udsendes info vedr. de 2 sidste
jubilæumsarrangementer.
13. Eventuelt
Bestyrelsen besluttede at tilbyde medlemmer, som ønsker at
leje bagskabe (øvre) til kr. 0 resten af 2018. Oprettelsesgebyr
opkræves.
Kommende
møder:

Bestyrelsen og formænd for ”Klubber i klubben”, mandag,
den 10. september kl. 16.00
Bestyrelsen og Udvalgsformænd, mandag den 10.
september kl. 19.00
Bestyrelsestemamøde, onsdag den 3. oktober kl. 14.00
Bestyrelsen og formænd Bane- og husudvalg, tirsdag den
9. oktober, kl. 16.30
Bestyrelsesmøde, tirsdag den 9. oktober kl. 18.00
Medlemsmøde, onsdag den 7. november, kl. 19.00
Bestyrelsesmøde, tirsdag den 4. december kl. 16.30

