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

Uge Hedegaard, den 28. september 2017

Referat fra bestyrelsesmøde
Onsdag, den 20. september 2017 kl. 16.30 i klubhuset
Deltagere:

John Riisberg (JR), Poul Erik Hansen (PH), Anne Lene
Søndergaard (ALS), Bent Johnsen (BJ), Jesper Kraak
(JK), Hans Peter Nielsen (HPN)

Fraværende:

Søren G. Andersen med afbud
Birgitte Bergmann med afbud
Jesper Kraak mødte kl. 18.30 (p.g.a. arbejde)

DAGSORDEN
1. Godkendelse af referat fra seneste møde
Beslutning: Referatet godkendt
2. Siden sidst
Orientering ved formanden og golfmanageren
- Enkelte medlemmers opførsel på banen (se også pkt. 9)
- Modtaget fondsmidler fra Sydbank til springvand ved hul 18
- Linjeføringen fra Kassø til grænsen
3. Underskrift af bestyrelsens forretningsorden
Beslutning: Forretningsordenen blev underskrevet
4. Medlemssituationen
Opgørelse vedrørende indmeldelser, udmeldelser og prøvemedlemmer
Beslutning: Medlemssituationen blev drøftet med baggrund i den udsendte
oversigt. Oversigten viser en positiv udvikling.
5. Medlemshvervning
Beslutning: Muligheden for en opdeling af Begynder- og Hverveudvalget til
f.eks. to selvstændige udvalg med fokus på hhvs. hvervningen af medlemmer,
og modtagelsen af nye medlemmer, tirsdagsturnering, træning osv.
Den endelige opgavefordeling de to udvalg i mellem skal beskrives og
forelægges i mødet den 25. oktober (BB og Bent J. er tovholder)
Bestyrelsen drøftede samtidig mulige emner til formandsposten i de to udvalg.
Den netop indrykkede annonce i Ugeavisen og Facebook om tilbud til nye
medlemmer blev drøftet.
6. Regnskab & Budgetopfølgning
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På grund af ferie i Sekretariatet var august 2017 ikke helt færdig på
udgiftssiden, og ALS havde derfor udarbejdet en opfølgning pr. 31. august
2017 på estimatet (forventet driftsresultat) pr. 31. december 2017.
Opfølgningen vedrører indtægterne, og den viser, at der skal realiseres mindst
207 tkr. i indtægter i perioden 1. september til 31. december 2017, hvis 2017regnskabet skal udvise et mindre underskud.
Bestyrelsen bemærkede, at der er fortsat usikkerhed omkring
greenindtægterne for resten af 2017.
7. Opfølgning - bestyrelsens visionsmøde
a) Bestyrelsens handleplan
b) SWOT analyse - sammenskrivning
c) Golfhæftet – opsigelse af samarbejdsaftale og greenfeesatser 2018
d) Investering i ny gift-sprøjte
e) ”Nye” udslagssteder
f) Klubbens organisering
g) Generel opfølgning på visionsmødet (hvad er næste fase)
Beslutning:
a) Bestyrelsens handleplan som løber til 2018 blev drøftet og emnet optages
på dagsordenen for mødet den 25. oktober
b) SWOT-analysen blev drøftet, og analysen opdeles i to områder
o Emner relateret til bl.a. økonomi, bane, huse
o Emner relateret til bl.a. medlemmerne
c) Opsigelsen af aftalen med golfhæftet er nu udført og Yield systemet
indføres fra og med sæsonen 2018
d) Der investeres i en ny giftsprøjte efter nærmere aftale. Den nuværende
giftsprøjte er ulovlig og må ikke benyttes af klubbens medarbejdere
e) Mulighed for nye udslagssteder blev drøftet, og indgår i det kommende
budgetarbejde som et ønske (gule og røde teesteder nedlægges og der
indføres tre meterafstande på teestederne)
f) Klubbens organisering blev drøftet med baggrund i et oplæg til
opgavefordelingen i mellem Baneudvalget og Husudvalget. Oplægget skal
realitetsbehandles den 25. oktober efter et forudgående møde med de to
berørte udvalg. Ligeledes indgår muligheden for en opdeling af Begynderog Hverveudvalget i overvejelserne
g) Generel opfølgning på visionsmødet:
o Greenfee tilbud i juli måned overvejes
o Sparekatalog er udarbejdet og indgår i den kommende drøftelse af
budgettet for de kommende år
o FU holder evalueringsmøde med Thor, Jakob og Lars B. i løbet af
efteråret
o Justering af de generelle regler for udvalg blev drøftet
o Der afholdes evalueringsmøde med Begynder- og Hverveudvalget
(BB og Bent J. er tovholder)
o Træningsfaciliteterne blev drøftet og oplæg til forbedringer
udarbejdes (Baneudvalg, Thor og BB. BB er tovholder)
8. Planlægning – møde med KiK og Udvalgsformænd
Beslutning: Den udsendte dagsorden til de to møder blev drøftet
9. Nyt fra udvalgene
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Banekontroludvalg – opførsel på banen – gæster/medlemmer
Begynder- og hverveudvalg – ny formand
Nyt fra jubilæumsudvalget

Beslutning: Der blev bl.a. orienteret om et tilbud fra DGU vedrørende ”Golfspilleren
i Centrum” til nye golfspillere, forslag til program for klubbens jubilæum forventes
fremlagt for bestyrelsen den 25.10. Spillernes opførsel blev drøftet.
10. Personale
Beslutning: FU holder evalueringsmøde med klubbens manager den 25.09.2017
11. Henvendelser fra medlemmer
Beslutning: Henvendelse fra Thom Tarben Petersen blev drøftet og undersøges
nærmere
12. Næste møde
Bestyrelsesmøde, onsdag den 25. oktober, kl. 16.30
Bestyrelsesmøde, torsdag den 7. december, kl. 16.30 (flyttet fra den 6. december)
Medlemsmøde, tirsdag den 28. november, ikke endeligt fastlagt
13. Eventuelt
a) Banelukninger blev drøftet, og der er enighed om at banelukninger i fremtiden
skal kommunikeres bedre ud til medlemmerne f.eks. via Golfbox.
b) Klubbens superveteraner har vundet landsmesterskabet. Følgende spillere har
deltaget på holdet gennem sæsonen; John Lind, Göran Markenstam, Andy
Andersen, Jan Jensen, Ron Ruston, Knud og Anne-Grethe Harboe, Inga og
Hans Peter Nielsen, Flemming Ø. Rasmussen, Mette Petersen, Grete Grube,
Flemming og Jytte Nissen. Mesterskabet vil blive markeret på et passende
tidspunkt.

Referent: John Riisberg

