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 19. maj 2016

Referat af Bestyrelsesmødet, onsdag, den 25. maj 2016 kl. 16.30
Deltagere: John Riisberg (JR), Poul Erik Hansen (PH), Anne Lene Søndergaard (ALS), Bent
Johnsen (BJ), Hans Peter Nielsen (HPN), Jesper Kraak (JK), Søren Grill Andersen (SGA),
Birgitte Bergmann (BB)
DAGSORDEN
1. Godkendelse af referat fra seneste møde
Referat godkendt og underskrevet
2. Siden sidst
Herunder:
Orientering ved formanden


Velkomstturnering, afviklet den 9. maj.
Medlemmer, som er indmeldt i Sønderjyllands Golfklub i 2014 og 2015 var inviteret til 9hullers turnering med efterfølgende orientering om klubben og hvilke muligheder man
har som medlem her i klubben. Deltagerantallet var ikke overvældende, men
arrangementet blev godt modtaget af de fremmødte.



Skifter Andersens Fond – har doneret kr. 8.000 til klubben. Beløbet forventes anvendt til
nye ure.



Sponsordag – afviklet den 20. maj. God og hyggelig dag!



Møde i Esbjerg den 6. juni – JR deltager i møde vedr. drøftelse omkring
greenfeesamarbejde med klubber i det midtjyske.



Annoncering – der har været indrykket annoncer i de lokale dagblade vedr. familiegolf og
Åbent Hus. I juni indrykkes annoncer vedr. juli-tilbud på greenfee (kr. 200 alle dage) samt
annonce i Flensburg Journal vedr. longdistance medlemskab.



I henhold til Forpagtningsaftalerne med Thor B. Andersen og Lars Bendiksen skal der
genforhandles Forpagtningsaftaler i juni måned 2017. JR og BB aftaler møder.

3. Medlemssituationen
Pr. 25. maj er der registreret 1063 aktive medlemmer, heraf 114 fleksmedlemmer.
Antallet af prøvemedlemmer er færre end budgettet. Klubbens egne medlemmer opfordres
til at finde prøvemedlemmer, hvilket er en forudsætning for, at kontingentet fremadrettet
kan holdes i det nuværende lave niveau.
4. Regnskab & Budgetopfølgning
ALS havde rundsendt budgetopfølgningen pr. 30. april 2016 med tilhørende redegørelse den
15. maj 2016, og der var ikke yderligere bemærkninger hertil.
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Ifølge den fremsendte redegørelse afviger kontingentindtægterne og indmeldelsesgebyrer
positivt med 44 tkr. i forhold til budgettet pr. 30. april 2016, hvor 33 tkr. af afgivelsen
vedrører indmeldelsesgebyrer.
Tilgodehavende kontingenter hos medlemmerne udgør 78 tkr. pr. 30. april 2016, og
golfmanageren supplerede med, at pr. 25. maj 2016 er vores tilgodehavender nedbragt til 30
tkr. Der forventes ikke tab.
Realiserede greenfee indtægter for årets første 4 måneder afviger positivt fra budgettet med
10 tkr.
Banens samlede forbrugt pr. 30. april 2016 er 18 tkr. mindre end budgetteret, og ligger på
niveau med forbruget i 2015.
Udgifterne til administration og lønninger er fortsat lavere end budgetteret. Der er forbrugt i
alt 44 tkr. mindre end budgettereret pr. 30. april 2016, hvoraf 33 tkr. vedrører lønninger, da
der har været fokus på sæsonmedarbejdernes tiltrædelsestidspunkt.
Investeringen i såmaskinen (til brug på greens) er holdt inden for den økonomiske ramme på
130 tkr.
Ved næste bestyrelsesmøde vil bestyrelsen prioritere og igangsætte forarbejdet vedr. større
investeringer, således at klubbens fundraiser kan indlede arbejdet med fondsansøgninger.
5. Opfølgning på driftsplanen for 2016
Bestyrelsen gennemgik Driftsplanen og kunne konstatere at planen, aktivitets-, investerings- og
budgetmæssigt, følges.
6. Ajourføring af Forretningsorden, Årshjul, Personalepolitik
Forretningsordenen, Bestyrelsens årshjul og personalepolitikken er siden sidste bestyrelsesmødet
blevet ajourført. Ajourføringerne blev godkendt og de forskellige planer og politikker fungere nu
som styringsværktøj for bestyrelsen.
7. Målsætning Natur- og miljøpolitik – godkendelse
BJ gennemgik ajourføringen af Målsætningerne for Natur- og miljøpolitik, hvorefter politikken med
få justeringer blev godkendt.
8. Nyt fra udvalgene
Sponsorudvalget
Henrik Nicolajsen er af arbejdsmæssige årsager udtrådt af udvalget. Sponsorudvalget er i gang
med at finde en afløser.
Baneudvalget
PEH orienterede om banen, herunder
- Renoveringen af Teestedet på 17. er snart tilendebragt. Teestedsmarkeringerne vil
fremadrettet være synlige fra stien.
- Det nye vandings-styresystem fungerer efter hensigten.
- Søen ved hul 18 mangler ”finish” som snarest forventes foranlediget. Der såes græs på
skråningen.
- Der vil komme en ekstra, uforudset regning vedr. reparation af traktor.
- I efteråret vil der blive foretaget eftersåning på fairway.
- Trænings-udslagsstedet ved par-3 banen vil blive forbedret.
- I august vil der foreligge en Visions- og beplantningsplan fra baneudvalget til bestyrelsens
kommentering.
- Der er konstateret god effekt ved dræningen på green 3.
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Banen roses af medlemmer og gæster!
Baneudvalget har på henvendelse fra medlemmer drøftet færdsel med golfbags og golfcars på
forgreen og besluttet følgende:
Baneudvalget ”henstiller” til, at man ikke passerer forgreens med golfbags. Golfcars må som hidtil
ikke kører over forgreens.
Begynderudvalget
Firmaidræt-arrangementet blev aflyst – ingen tilmeldinger!
Drop-in golf om tirsdagen, på bagni – flere og flere deltager.
Juniorudvalget
SGA orienterede om juniorenes aktiviteter og turneringer. Flere af klubbens juniorer har fået flotte
placeringer ved turneringer.
Banekontroludvalget
På henvendelse fra Banekontroludvalget vedr. et medlems kørsel med golfcart på banen, drøftede
bestyrelsen hændelserne.
Bestyrelsen henstiller til at alle, som anvender golfcarts på banen, kører efter de udstukne regler
og respektere banekontrollørernes henstillinger.
9. Personale
BB udarbejder stillingsbeskrivelser for ansatte i Sønderjyllands Golfklub.
ALS udarbejder forslag til lønningspolitik for ansatte.
10. Henvendelser fra medlemmer
11. Næste møde
Bestyrelsesmøde, onsdag den 22. juni 2016
Der planlægges Medlemsmøde i oktober måned.
12. Eventuelt
JR følger sagen vedr. opgradering af luftledningsforbindelsen mellem Kassø og Frøslev.
SGA har kontakt med en fotograf som kan lave optagelser med drone. Der arbejdes videre med
kontakten med henblik på evt. optagelser som kan lægges på klubbens hjemmeside.
De venligste hilsner
Birgitte Bergmann

