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 29. august 2016
Referat af Bestyrelsesmødet, onsdag, den 24. august 2016
Deltagere: John Riisberg (JR), Poul Erik Hansen (PH), Anne Lene Søndergaard
(ALS), Bent Johnsen (BJ), Hans Peter Nielsen (HPN), Søren Grill Andersen
(SGA), Birgitte Bergmann (BB)
Afbud: Jesper Kraak

DAGSORDEN
1. Godkendelse af referat fra seneste møde
Referat godkendt og underskrevet.
Herunder orientering fra Forretningsudvalget (FU)
- Forlængelse af kontrakten med hhv. Thor B. Andersen og Lars
Bendiksen.
FU har afholdt møder med Thor og Bendiks og der er indgået nye
samarbejdsaftaler for perioden 2018-2020
- Lønpolitik
FU har drøftet lønpolitik for klubbens ansatte.
- Køb af rullekost
Der er købt en rullekost, som anvendes ved ned-fejning af sand i
forbindelse med pleje-arbejde på greens. Kosten har udvist stor
effektivitet.
- Arbejdsgruppen vedr. medlemshvervning.
Det er besluttet at nedsætte en adhoc arbejdsgruppe, som skal komme
med forslag til medlemshvervning.
2. Siden sidst
Herunder:
Orientering ved formanden og golfmanager
- Annonce vedr. medlemshvervning – ”Er du golfspiller”.
Der er modtaget et mindre antal henvendelse og indmeldelser.
-

Mulighed for fremadrettet samarbejdsaftale med Esbjerg, Holstebro og
Trehøje
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JR afholder møde med formænd for de 3 klubber med henblik på
samarbejde.
-

Fritidsrådets anmodning om en udtalelse vedrørende kommunens
mulige besparelser på budgettet for 2017 – 2020
JR har sendt kommentarer/udtalelser til kommunen vedr. kommunens
besparelser på fritidsområdet.

-

Juli-tilbud – greenfee 200,Ca. 600 gæster har benyttet sig af juli-tilbuddet.

-

Nabogolf
Sekretariatets initiativ til invitation af klubbens naboer blev en succes.
De 40 naboer, som var tilmeldt, fik en rundvisning og introduktion til
golf. 3 børn er efterfølgende indmeldt og flere voksne udtrykte ønske
om prøvemedlemskab.

-

Bestyrelses-/medarbejder-turneringen
Den årlige bestyrelses-/medarbejder turnering blev afvikles i Ribe Golf
Klub, dog afbrudt af voldsomme regnmængder.

3. Medlemssituationen
BB orienterede om medlemssituationen.
Pr. 24. august er der registreret 1056 aktive medlemmer, heraf 126
fleksmedlemmer.
Antallet af prøvemedlemmer er færre end budgettet. Klubbens egne
medlemmer opfordres fortsat til at finde prøvemedlemmer/etablerede
golfspillere, hvilket er en forudsætning for, at kontingentet fremadrettet kan
holdes i det nuværende lave niveau.
I skoleåret 2016/2017 er der 19 elever fra Sports- og Idrætsefterskolen i
Løgumkloster (SINE) som har deres træningsbase i Sønderjyllands Golfklub
og derfor er medlem af klubben i samme periode.
4. Regnskab, budgetopfølgning og estimat 2016
ALS havde rundsendt budgetopfølgningen for juni og juli 2016 med tilhørende
redegørelser den 4. august 2016, og der var ikke yderligere bemærkninger
hertil.
Ifølge de fremsendte redegørelser afviger kontingentindtægterne og
indmeldelsesgebyrer negativt med 54 tkr. pr. 31. juli 2016, hvoraf 59 tkr. af
afgivelsen vedrører kontingenter.
Realiserede greenfee indtægterne pr. 31. juli 2016 er 33 tkr. under budgettet
bl.a. pga. det ustadige vejr fra slutningen af juni og i juli. Vi har haft et
tilfredsstillende antal gæster, som har benyttet sig af vores juli-tilbud ”greenfee
200 kr. alle ugens dage”.
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Husudvalgets forbrug pr. 31. juli 2016 er 176 tkr. lavere end budgetteret, hvor
60 tkr. er periodeforskydninger som følge af, at vi ikke har modtaget fakturaer
for juni måned fra Syd Energi og vores rengøringsfirma.
Der er forbrugt 31 tkr. mindre til reparationer og vedligehold end budgetteret
pr. 31. juli 2016.
Udgiften til vandafgift for 1. halvår 2016 blev på 72 tkr., hvilket var 5 tkr. mindre
end budgetteret, og pr. 31. juli 2016 er der forbrugt 27 tkr. mindre til driften af
banen end budgetteret. Det mindre forbrug kan bl.a. henføres til, at der ikke
har været behov for konsulentbistand i 1. halvår 2016, samt at der er afholdt
færre udgifter til indkøb af nye skilte mm.
Herefter blev estimatet (forventet driftsresultat) pr. 31. december 2016
behandlet.
Budgettet for 2. halvår 2016 er blevet gennemgået, og der er foretaget revision
af poster, hvor afvigelserne kendes pr. 30. juni 2016.
Mht. indtægtssiden er det forventningen, at kontingenter, herunder
indmeldelsesgebyrer, og reklameindtægter bliver 171 tkr. mindre end
oprindeligt budgetteret.
Greenfeeindtægterne forventes at blive 19 tkr. mindre.
På udgiftssiden er det forventningerne, at der vil blive forbrugt 116 tkr. mindre
på driften af banen og ejendommene. Endelig forventes det, at der skal
bruges 14 tkr. mindre til lønninger og personaleudgifter samt
administrationsudgifter end oprindeligt budgetteret for 2016.
Det er ALSs forventning, at 2016-regnskabet vil udvise et overskud på ca. 40
tkr.
5. Opfølgning, Temamødet den 10. august
Bestyrelsen afholdt Temamøde den 10. august. Ved mødet var de to formænd fra
henholdsvis Baneudvalg og Husudvalg inviteret til at komme med oplæg til
udvikling af banen og klubhusfaciliteterne.
Bestyrelsen drøftede efterfølgende de gode forslag og opfordrer nu de to formænd
til at udarbejde en prioritering som skal være afleveret til bestyrelsen inden næste
bestyrelsesmøde.
Herudover drøftede bestyrelsen klubbens økonomi ved forskellige scenarier,
medlemshvervning, sporten, spørgeskema og 50 års jubilæum.
Handleplan 2015-2018
Drøftet.
6. Opfølgning på driftsplanen for 2016
Driftsplanen blev gennemgået og det blev konstateret at planen følges.
7. Nyt fra udvalgene
Herunder:
Begynderudvalget:
- Golfens dag den 21. august.
På grund af for få tilmeldte blev Golfens Dag aflyst. Bestyrelsen håber
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fremadrettet på større opbakning fra medlemmer når der tages initiativ
til medlemshvervningsaktiviteter.

-

Turneringsudvalget:
JR opfordrede til nye tiltag/turneringsformer.
PEH efterlyste info vedr. kommende klubturneringer i Golfbox. BB
oplyste, at turneringer løbende bliver oprettet i Golfbox og henviste til
klubbens hjemmeside, hvor der er en turneringskalender med alle
datoer/turneringer for året 2016.
Sportsudvalget:
Med baggrund i sæson 2016s sportslige resultater havde ALS før
bestyrelsesmødet fremsendt spørgsmål til JK. På grund af JKs fravær
ved bestyrelsesmødet havde JK skriftligt fremsendt besvarelser.
Bestyrelsen drøftede besvarelserne og konkluderede, at der er behov
for en justering af klubbens forventninger, herunder forventninger til
spiller-ambitioner, budget samt udvalgets opgaver/funktion.
Baneudvalg
PEH orienterede om banens status, herunder
- ”Prop-optagningen”, hvor ny prop-optager og rullekost blev anvendt.
- Den underjordiske benzintank ved greenkeepergården anvendes ikke
mere pga. af ælde. Fremadrettet anvendes overjordiske tanke.
- Generel meget god stand på banen – som bliver påskyndet af
medlemmer og gæster.

Ved næste bestyrelsesmøde den 21. september vil bestyrelse drøfte og
fastlægge alle udvalgs sammensætning og funktioner.
ALS udarbejder forslag til funktionsbeskrivelse for holdkaptajner, som skal
drøftes og godkendes ved næste bestyrelsesmøde.
8. Personale
 Studietur for chefgreenkeeper
Jacob er, af samarbejdspartner, inviteret på studietur til USA.


Møde med Pro, Chefgreenkeeper og Restauratør
I lighed med sidste år inviteres Thor, Bendiks og Jacob til statusmøde
med bestyrelsen. Mødet er fastlagt til onsdag den 26. oktober kl. 16.30.

9. Henvendelser fra medlemmer
 Et mindre antal af de private-golfcarts-ejere har anmodet om at
greenkeeperstaben er til rådighed for vedligeholdelse/reparation samt
vinteropbevaring af private golfcarts.
Bestyrelsen drøftede anmodningen og konkluderede/besluttede at dette
ikke kan lade sig gøre.
Bestyrelsen vil overveje brugerbetalings vinteropbevaring/garageanlæg.
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Et medlem har udtrykt utilfredshed med gæste-belægningen på banen
samt klubber i klubbens belægning på banen. Herudover opfordrer
medlemmet til at Nyhedsmail også sendes ud på tysk samt ønsker
redegørelse for spil på banen uden hcp.
Alle spørgsmål bliver besvaret/redegjort direkte til medlemmet.
Den generelle banebelægning er i overensstemmelse med forventningerne
til belægningen, Nyhedsmail vil ikke blive oversat til tysk og spil på banen
uden hcp. finder kun sted når det er afstemt med golfmanager (ved
Company Days og i forbindelse med hvervning af nye medlemmer)

10. Medlemsmøde, den 2. november
Bestyrelsen drøftede dagsordenen til Medlemsmødet den 2. november, som vil
blive endeligt fastlagt ved det kommende bestyrelsesmøde. Økonomi og udvikling
af banen og klubbens faciliteter vil indgå som hovedpunkter i dagsordenen.
11. Næste møde
Bestyrelsesmøde: Onsdag, den 21. september 2016, kl. 16.30
Møde med udvalgsformænd og Klubber i Klubben - Tirsdag den 11. oktober
”Frivillig” turnering – søndag den 9. oktober
Bestyrelsesmøde: Onsdag, den 26. oktober 2016, kl. 16.30
Medlemsmøde - Onsdag, den 2. november 2016, kl. 19.00
Bestyrelsesmøde: Onsdag, den 7. december 2016, kl. 16.30 (1. behandling af
budgettet)
12. Eventuelt
Intet.

Referent:
Birgitte Bergmann

