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

Uge Hedegaard, den 7. maj 2018
Referat af Bestyrelsesmøde
Onsdag, den 25. april 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)

Afbud

Jesper Kraak

Sekretær/referent Birgitte Bergmann (BB)
Dagsorden

1. Godkendelse af referat for seneste møde.
Godkendt og underskrevet.
2. Meddelelser fra formanden
- G8 møde – Der har været afholdt møde i det
sønderjyske samarbejde, hvor der bl.a. blev aftalt
gensidige greenfee rabatter.
- Bestyrelsesansvarsforsikring
Bestyrelsen besluttede at tegne en
bestyrelsesansvarsforsikring.
Fondsansøgninger og lånemulighed.
Herunder LAG
JR og BB arbejder videre med fondsansøgninger og LAG
-

-

SWOT opfølgning!
Emnet optages særskilt til drøftelse på det kommende
møde.

3. Meddelelser fra Golfmanageren, herunder
- Aktuelt nyt om den daglige drift
Der afvikles Velkomstturnering den 14. maj. Alle, som
er indmeldt i 2016 og 2017 får invitation til 9-hullers
turnering og efterfølgende orientering fra klubbens
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bestyrelse og ansatte.
-

Den aktuelle medlemssituation
BB orienterede om status for medlemssituationen.
Fortsat fremgang og god tilmelding ved
prøvemedlemskaber.
Der appelleres dog fortsat til at klubbens medlemmer
gør en indsats for at skaffe medlemmer.

-

Medlemshvervning
Der har været afholdt Åbent Hus den 22. april. De
fremmødte var meget begejstrede for modtagelsen og
klubben, hvilket resulterede i flere indmeldelser.
Facebook annoncer mv. får mange ”likes” og delinger.
Der skal afvikles ”Golf med en ven” den 29. april. Pt. 11
par tilmeldte.
BJ, Thor og BB afholder møder med forskellige
foreninger i Aabenraa Kommune vedr. præsentation af
golftilbud.

4. Kassereren orienterer om den aktuelle økonomi
ALS havde forud for mødet rundsendt budgetopfølgning.
Budgettet følges, dog med mindre afvigelse på kontingentkontiene på grund af manglende indbetalinger.
Medlemmer, som endnu ikke har betalt kontingent, vil få
adgangen til Golfbox spærret.
5. Forslag til nye tiltag i klubben
”Aktivitetsudvalg”.
I løbet af sæsonen vil der blive taget initiativ til betingelser
for et evt. Aktivitetsudvalg.
6. Personale
Bestyrelsen drøftede greenkeepernes
overenskomstforhold, herunder arbejde i weekends.
7. Nyt fra udvalgene
Bestyrelsens kontaktpersoner i de respektive udvalg
orienterer:
-

Banekontrol
Det blev aftalt at HPN og BB afholder møde med
repræsentanter fra Banekontrolteamet vedr. start/møde tidspunkt på 1. tee samt drøftelse vedr.
langsomt spil.
Der vil i lighed med tidligere år blive foretaget
banekontrol/stikprøver om aftenen.

-

Baneudvalg
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PEH orienterede om arbejdet på hul 5 og hul 10, hvor
rullegræs har færdiggjort arbejdet i forbindelse med
fjernelse af græsbunker og rydning af træer.
Der er udfordringer på green 11 – der mangler lys og
luft!
Projekt P-plads er færdig, ny asfaltbelægning og ny
belysning.
Banekonsulent har besigtiget banen med henblik på
hjælp til optimering af greens.
-

Husudvalg
JR orienterede om arbejdet i husudvalget, herunder
indkøb af nye terrassemøbler, som forventes at være
på plads i løbet af maj måned. Husudvalget prioriterer
ombygning af toiletter ved indgangen til cafe hurtigst
muligt, forventes færdige den 1. juni.
Taget på maskinhuset/greenkeepergården skal
renoveres. Dette forventes foretaget i løbet af maj
måned.

-

Juniorudvalg
SGA orienterede om nye initiativer vedr.
juniorafdelingen, herunder udarbejdelse af ny folder og
forslag til transport af juniorer fra/til Aabenraa.

-

Sponsorudvalg
Der afholdes Sponsordag den 4. maj – Golf og middag.

-

Sportsudvalg
ALS kunne meddele at klubbens 1. division herrer har
været på træningslejr.
De første Danmarks serie kampe afvikles i weekenden
den 5. og 6. maj.
Sportsudvalget har tildelt støtte til klubbens elitespillere.
Den tildelte støtte medfører forskellige forpligtelser og
betingelser, herunder bl.a. deltagelse i Danmarksserie
kampe.

-

Adhocudvalg:
Jubilæumsudvalg
ALS orienterede om jubilæums-aktiviteterne.
Der er udsendt invitation til jubilæumsreceptionen den
1. juni. Klubbens sponsorer og samarbejdspartnere
samt formænd for klubbens udvalg og formænd for
”klubber i klubben” er inviteret.

8. Eventuelt
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BJ foranlediger, via Vejdirektoratet, nye skilte ved
indkørslen til Golfbanevej
Kommende
møder:

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

