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

Uge Hedegaard, den 15. februar 2018

Referat fra bestyrelsesmødet
Torsdag, den 22. februar 2018 kl. 16.30

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)
Afbud
Dagsorden

Søren Grill Andersen
1. Godkendelse af referat for mødet den 3. januar 2018
samt referat fra Generalforsamlingen,
konstitueringsnotat og reviderede vedtægter.
Referater, notat og reviderede vedtægter blev godkendt og
underskrevet.
2. Meddelelser fra formanden
JR orienterede om indkaldelsen til møde i det sønderjyske
samarbejde samt status vedr. tilbudt spilletilladelser til
medlemmer af Toftlund Golfklub.
3. Meddelelser fra Golfmanageren, herunder
- Aktuelt nyt om den daglige drift
- Den aktuelle medlemssituation:
Der er modtaget en del flere udmeldelser som forventet
(aldersrelateret)
-

Medlemshvervning:
For sæson 2018 er der planlagt og fastlagt
medlemshvervnings aktiviteter, herunder forskellige
prøvemedlemskabs-muligheder, Skolekoncepter samt
målrettede medlemshvervningstiltag.
Bestyrelsen besluttede, som led i markedsføringen af
klubbens 50 års jubilæum, at indmeldelsesgebyret indtil
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1. juni 2018 er kr. 50,-.
-

Markedsføringen af klubben, herunder generel
information.
JK og BB vil i nærmeste fremtid planlægge
markedsføring sæson 2018.

-

Henrik Dressel uddannes som klubdommer.

4. Kassereren orienterer om den aktuelle økonomi i
2018
Bestyrelsen drøftede omfang og ønsker til budgetopfølgningen.
Det blev besluttet at ALS ved april mødet, juni mødet,
august mødet og november mødet fremadrettet forhånds
udsender opfølgningsrapporter til drøftelse.
Alle udvalg vil, som hidtil, modtage opfølgnings rapporter i
henhold til respektive udvalgs ønsker.
5. Bestyrelsens forretningsorden
Bestyrelsens drøftede og gennemgik forretningsordenen.
Forretningsordenen blev opdateret og ajourført med
hensyn til klubbens reviderede vedtægter og ny
bestyrelsesmøde-dagsorden.
Bestyrelsen drøftede og fastlagde opgavefordeling/kontakt
til udvalg som følger:
Baneudvalg
Husudvalg
Sponsorudvalg
Sportsudvalg
Juniorudvalg
Begynderudvalg
Turneringsudvalg
Banekontroludvalg
Handicapudvalg
Ordens- og amatørudvalget
Miljø
Jubilæumsudvalg (adhoc)
IT, hjemmeside, sociale
medier, kommunikation og
ikke sportslige aktiviteter

PEH
JR
PEH
ALS
SGA
BJ
JK
HPN
HPN
PEH
BJ
ALS
JK

6. Mødeplan for 2018
Mødedatoer og tidspunkt for bestyrelsesmøder 2018 blev
fastlagt som følger:
Tirsdag, den 20. marts kl. 16.30
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Tirsdag, den 24. april kl. 16.30
Mandag, den 11. juni kl. 16.30
Onsdag, den 15. august kl. 16.30
Tirsdag den 9. oktober kl. 16.30
Tirsdag den 4. december kl. 16.30
7. Evaluering af generalforsamlingen
Bestyrelsen evaluerede den netop afholdte
generalforsamling, herunder de drøftelser der var på
mødet.
8. Betingelser for Klubber i Klubben
Der har været rettet henvendelse vedrørende de senest
udsendte ændringer i regelsættet for Klubber i Klubben.
Klubberne ønsker at kunne afvikle deres respektive
afslutningsturneringer på lørdage.
Bestyrelsen drøftede henvendelsen og besluttede at
klubbernes afslutningsturneringer må afvikles en lørdag, i
oktober måned, efter aftale med sekretariatet, der også
godkender startlisten/hulforløbet.
9. Handleplan for Husudvalgets projekter i 2018.
JR og BB har afholdt møde den 22. februar d.å. med
Husudvalget omkring projekterne, som forventes igangsat i
løbet af 2018.
Med baggrund heri drøftede bestyrelsen Husudvalgets
konkrete handlingsplan for 2018, både projekter som
indgår i budgettet for 2018 samt projekter som evt. skal
iværksættes ved finansiel bistand fra fonde eller ved
låneoptagelse.
Bestyrelsen imødeser husudvalget forslag til de forskellige
projekter ligesom pris og forventet opstart (bilag fremsendes særskilt fra JR).
10. Forslag til nye tiltag i klubben
Med baggrund i konkrete eksempler drøftes hvorvidt der i
løbet af 2018 skal iværksættes forskellige nye tiltag i
klubben som retter sig primært mod medlemmerne, f.eks.
familiearrangement, bedsteforældre og børnebørnsarrangement, foredrag mv.
Der blev foreslået at nedsætte et ”Aktivitetsudvalg”.
Forslaget sættes på dagsordenen ved næste
bestyrelsesmøde for videre bearbejdning.

11. Nyt fra udvalgene
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Bestyrelsens kontaktpersoner i de respektive udvalg
orienterede:
- Banekontrol – HPN meddelte at Vagtplanen for den
kommende sæson er udarbejdet og kontrolstaben vil i
nærmeste fremtid blive indkaldt til opstartsmøde.
-

Baneudvalg - PEH orienterede om indgået ordre vedr.
ny fairway klipper og 3 golfcarts.
Ny asfaltbelægning ved indkørsel til P-Plads, uge 10.
Planlægning af etableringen af overdækning/carport til
golfcarts.
Beskæring af træer på P-plads.
Forskellige projekter og vinterarbejde på banen,
herunder græsbunker, hul 5 og teestedet hul 10.

-

Begynderudvalg
BJ meddelte at udvalget holder møde med mentorer
den 28. februar.

-

Husudvalg – se punkt 9.

-

Adhocudvalg:
Jubilæumsudvalg
Bestyrelsen drøftede ”ønske-forslag” i forbindelse med
jubilæums-receptionen.

12. Eventuelt
- Ingen emner
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