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

Uge Hedegaard, den 27. april 2017
Referat fra Bestyrelsesmødet, onsdag den 26. april 2017
Deltagere: John Riisberg (JR), Poul Erik Hansen (PH), Anne Lene Søndergaard
(ALS), Jesper Kraak (JK), Hans Peter Nielsen (HPN), Birgitte Bergmann (BB)
Afbud: Bent Johnsen, Søren Grill Andersen,
DAGSORDEN:
1. Godkendelse af referat fra seneste møde
Godkendt og underskrevet.
2. Siden sidst
Orientering ved formanden og golfmanager
JR orienterede om Kommunens initiativ vedr. senioridrættens superliga samt
om DGUs tilbud vedr. mulighed for tilknytning af en juniorkonsulent i
forbindelse med juniorugen.
BB orienterede om henvendelse fra medlem, som opfordrede til at der oplyses
om etikette og regler, f.eks. i Nyhedsmail. Fremadrettet vil der komme indlæg i
Nyhedsmail, udarbejdet af JK og BB.
BB har aftalt møde med Henrik Lüth vedr. opdatering af klubbens vedtægter.
3. Gennemgang af bestyrelsens årshjul, bestyrelsens arbejde m.m.
Det blev besluttet at JR og BB udarbejder udkast til opdatering/ajourføring af
årshjulet.
Bestyrelsen imødeser alle relevante udvalgs årshjul, senest den 1. juni,
ligesom udvalgenes udviklingsplaner.
4. Medlemssituationen
BB orienterede om medlemssituationen. Fortsat medlemsfremgang. Der er pt.
1013 aktive medlemmer.
Der er pt. indmeldt 24 prøvemedlemmer.
5. Medlemshvervning
Sønderjyllands Golfklub afholder Åbent Hus/Golfens dag den 30. april.
På nuværende tidspunkt er der mange tilmeldte.
6. Regnskab & Budgetopfølgning
ALS havde rundsendt budgetopfølgningen pr. 31. marts 2017 med tilhørende
redegørelse den 23. april 2017, og der var ikke yderligere bemærkninger hertil.
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Ifølge den fremsendte redegørelse afviger kontingentindtægterne og
indmeldelsesgebyrer positivt med 93 tkr. i forhold til budgettet pr. 31. marts
2017.
Tilgodehavende kontingenter hos medlemmerne udgør 275 tkr. pr. 31. marts
2017. Sekretariatet rykker for manglende betalinger i uge 17, og pr. 26. april
2017 er tilgodehavende kontingenter faldet til ca. 120 tkr., hvilket er lidt højere
sammenlignet med 2016.
Det er bestyrelsens vurdering, at indtægterne fra seniorkontingenter har
udviklet sig positivt i marts måned 2017, og der er en generel til fredshed med
resultatet af indsatsen i marts måned for til at tiltrække nye medlemmer.
Pr. 31.marts er der forbrugt i alt 22 tkr. mere til driften af banen end
budgetteret. Merforbruget skal især henføres til periodeforskydninger på
udgifterne til baneoptimering samt reservedele og værktøj.
Udgifterne til administration og lønninger er lavere end budgetteret. Der er
samlet forbrugt i alt 47 tkr. mindre end budgettereret pr. 31. marts 2017, og der
er en generelt lavere forbrug på de fleste poster.
7. Udviklingsplaner for banen og bygninger, perioden 2017-2020, samt plan for
arbejdet i Begynder- og Hverveudvalget 2017 – 2018
Se punkt 3.
8. Nyt fra udvalgene
Sportsudvalget:

ALS orienterede om arbejdet i Sportsudvalget, herunder
Sponsoraftale med Ecco i 2017, samarbejdsaftale med
Kasper Sørensen, meddelelse til elitespillere vedr.
betingelser for modtagelse træning, sponsor-sko, samt
støtte fra klubben.
Sportsudvalget er opmærksomt på at Regionsgolf skal
”markedsføres” i efteråret, således at alle medlemmer har
mulighed for at deltage/danne hold.

Jubilæumsudvalget: ALS orienterede om arbejdet i det adhoc nedsatte udvalg,
herunder idekatalog og arbejdet med prioritering af
jubilæums aktiviteter.
Baneudvalget:

PEH orienterede om arbejdet på banen, herunder
vertikalskæring og eftersåningen som er foregået i uge 16
og 17. Arbejdet er foregået i dagtimerne, hvor der har været
plads på banen samt efter greenkeepernes normale
arbejdstid, hvilket har fungeret godt og hurtigt og uden gener
for spillere på banen.
Det forventes at afspærringen ved området ved green 13,
med nyt rullegræs, ophæves i nærmeste fremtid.
BJ og PEH deltager i møde på kommunen vedr. ny
linjeføring Kassø-Padborg.

9. Personale
Forretningsudvalget vil i nærmeste fremtid foretage lønforhandling med ansatte i
klubben.
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10. Henvendelser fra medlemmer
Bestyrelsen drøftede henvendelse fra medlem vedr. kontingentnedsættelse på
grund af forestående operation.
Som ved tidligere henvendelser afgøres alle henvendelser individuelt.
Bestyrelsen afgør henvendelsen på baggrund af lægeerklæring og
sygedomsgrad og -varighed.
11. Næste møde
Følgende datoer er fastlagt:
Bestyrelsesmøde, onsdag den 7. juni kl. 16.30
Møde med formænd for ”klubber i klubber” og udvalg, onsdag den 20. september
Frivillig- og udvalgsturnering, søndag den 24. september
12. Eventuelt
Referent: Birgitte Bergmann

