Uge Hedegaard, den 26. oktober 2016

Referat fra Bestyrelsesmødet, onsdag den 26. oktober 2016
Deltagere: John Riisberg (JR), Poul Erik Hansen (PH), Anne Lene Søndergaard
(ALS), Bent Johnsen (BJ), Jesper Kraak (JK), Hans Peter Nielsen (HPN), Birgitte
Bergmann (BB)
Afbud: Søren Grill Andersen
Bestyrelsen havde inviteret Jacob Thy Clausen, Thor B. Andersen og Lars Bendiksen
til mødet og anmodet dem om en evaluering af sæson 2016 samt fremførelse af
eventuelle forslag og ønsker for deres respektive områder.
Jacob Thy Clausen:
Jacob kunne meddele, at han havde oplevet 2016 som et godt år med tidlig og god
sæson-opstart. 2 måneder i sæsonen med store nedbørsmængder har dog vakt
udfordringer med sygdomme i greens.
Hen over vinteren vil arbejdet med dræning af green 1, 3 og 4 fortsætte, ligesom
arbejdet med færdiggørelse af stier, skæring af bunkerkanter og opstamning af træer.
I samarbejde med Baneudvalget arbejdes der pt. med planer for maskinparken –
vedligeholdelse, reparationer og ny-investeringer.
Jacob opfordrede bestyrelsen til at overveje ”vinterbane” med alternative forløb.
Herudover opfordrede Jacob bestyrelsen til at overveje en P-Plads for mobil campers
til gennemrejsende.
Thor B. Andersen:
Thor kunne meddele, at han havde haft et godt år.
På undervisningssiden har Thor haft travlt og Mikkel er kommet godt i gang.
SINE har i år 19 elever på Golf-linjen, hvor Thor er tilknyttet som pro. Klubbens
faciliteter anvendes i trænings øjemed, hvilket er et godt aktiv for klubben – sportsligt
og markedsføringsmæssigt.
Proshoppen har indledt samarbejde med Golfstore som giver Thor og hans personale
gode redskaber til markedsføring samt god overblik over omsætning. Der er god
opbakning fra medlemmer generelt, dog ville det være ønskeligt med mere
samarbejde/omsætning fra nybegyndere. Thor vil for sæson 2017 udarbejde en
personlig velkomstfolder til alle nybegyndere, hvor der vil være gode tilbud og
rabatordninger.
Prisen for træningslektioner fortsætter uændret.
Der planlægges nye kurser for sæson 2017 ligesom der tages nye tøj-mærker i
sortimentet.
Mikkel starter pro-uddannelsens skoleperioder hen over vinteren.
Sportsligt kunne Thor meddele, at sæson 2017 ikke helt har levet op til hans resultat-
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forventninger. Dette skyldes flere sammenfald, herunder elite-fraflytning (pga
uddannelse) og at klubben ikke råder over et tilstrækkeligt antal spillere.
Lars Bendiksen:
Lars meddelte, at han var inde i en god udvikling og har arrangementer i ”bogen” frem
til 2020.
Lars har et godt samarbejde med medlemmer og ”klubber i klubben”.
Menu og prisniveauet fortsætter stort set uændret og der arbejdes med klippekorts
løsninger.
Maling af køkken og restaurant ville være ønskeligt, ligesom prioritering af ”varmeforanstaltninger” i restaurant ønskes.
Selvbetjenings fadølsautomat blev drøftet – Lars indhenter tilbud.
Lars og Thor opfordrede bestyrelsen til at overveje et kontingentstillæg, f.eks. kr. 500,som skulle dedikeres til køb i Proshop og Restaurant.
DAGSORDEN
1. Godkendelse af referat fra seneste møde
Godkendt og underskrevet
2. Siden sidst
Herunder orientering fra FU
JR havde forud for mødet anmodet om at følgende sager flyttes fra
orienteringssager til konkrete enkeltsager, hvor bestyrelsen træffer
beslutninger:
- Lønpolitik for klubbens ansatte (bilag udsendt)
ALS orienterede om FUs forslag til lønpolitik for klubbens ansatte.
Formålet med lønpolitikken er at sikre at Golfklubbens ansatte har en
tilfredsstillende lønudvikling under hensyntagen til klubbens økonomi, at
fastholde nøglemedarbejdere og at kontrollere udviklingen i lønspændet
mellem golfklubbens nøglemedarbejdere.
Med enkelte justering blev lønpolitikken godkendt.
-

Fremadrettet samarbejdsaftale med Esbjerg, Holstebro, Trehøje og
Sønderjyllands Golfklub.
JR kunne meddele, at der ikke er fundet enighed om ens greenfee til
medlemmerne af de 4 klubber.
Bestyrelsen i Sønderjyllands Golfklub håber og forventer at klubberne
individuelt vil fremkomme med fordelagtige greenfee tilbud og fremsender
anmodning om samarbejde og greenfee-tilbud til de 3 klubber.

Orientering ved formanden og golfmanager
-

Sønderjysk mesterskab, i år afviklet den 8. oktober i Aabenraa Golfklub
Frivillig- og udvalgsturneringen blev afviklet den 9. oktober med golf,
middag og hyggeligt samvær.
Møde i det sønderjyske samarbejde
BB deltog i mødet, hvor repræsentanter fra de sønderjyske klubber
orienterede om sæson 2016, kontingent- og greenfee niveau,
medlemsstatus og prøvemedlems aktiviteter/initiativer.
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-

-

Danmarksturneringen 2017
Der er for sæson 2017 tilmeldt 2 hold i kvalifikationsrækken. Herudover
har Sønderjyllands Golfklub hold med i Sandander divisionen, 2
herrehold og et Seniorhold i 1. div.
DGU har udtaget spillere til 2017 trupperne, herunder Marie LundHansen til damernes A-trup.
Golfens Dag er fastlagt til søndag den 30. april 2017.
Spil med-dagen er fastlagt til søndag den 20. august 2017.
JR har sendt en tak til Steen Madsen og H.P. Christensen for det
dejlige klaver som de har givet i gave til Sønderjyllands Golfklub.
Vækstpuljemidler.JR orienterede om SE-puljen, som har uddelt ca. 1,6
mio.kr. til initiativer i Aabenraa Kommune primært til idrætsforeninger og
forsamlingshuse

Opfølgning/evaluering af møde med ”klubber i klubben” og
Udvalgsformænd:
Bestyrelsen besluttede, at ”ikke anvendte tider” fremadrettet bliver
offentliggjort kl. 12.00, 2 dage før ”klub i klub” blokeringen.
På mødet med ”Klubber i klubben” blev bestyrelsens reviderede ”Generelle
betingelser for ”Klubber i klubben” præsenteret. Betingelserne er gældende
fra sæson 2017.
Øvrige gode kommentarer og forslag som fremkom ved de to møder vil
bestyrelsen tage til efterretning.
3. Medlemssituationen
BB orienterede om medlemssituationen.
Pr. 26. oktober er der registreret 1068 aktive medlemmer, heraf 127
fleksmedlemmer.
Antallet af prøvemedlemmer i 2016 har været færre end budgettet. 21 af
sæsonen prøvemedlemmer er indmeldt som ordinære medlemmer.
Pt. har 20 seniormedlemmer meddelt, at de ønsker at flytte til fleksibelt
medlemskab pr. 1. januar 2017. Det vil sige, at der i henhold til vedtægterne,
ikke kan flyttes flere seniormedlemskaber i år til fleksibelt medlemskab.
Det blev besluttet, at Sønderjyllands Golfklub igen tilbyder Vintermedlemskab
til kr. 1500,-. Vintermedlemskabet er gældende i perioden 1. november – 30.
marts.
4. Medlemshvervning
Bestyrelsens beslutning om intensivering og fokus på medlemshvervning har
medført at fremadrettet er dette punkt fast punkt på dagsordenen.
BJ orienterede om møde afholdt i Begynder- og hverveudvalget. Udvalget
fremkom med enkelte forslag til medlemshvervnings aktiviteter ligesom
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udvalget har arbejdet med fastholdelses initiativer. Udvalget opfordrer til
brainstormingsmøde.
Bestyrelsen drøftede forskellige hvervnings aktiviteter, herunder samarbejde
med akademi studerende. BB tager kontakt til Akademikorps.
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.
5. Regnskab & Budgetopfølgning
ALS havde rundsendt budgetopfølgningen for september 2016 med tilhørende
redegørelse, og der var ikke yderligere bemærkninger eller spørgsmål hertil.
Ifølge den fremsendte redegørelse afviger kontingentindtægterne og
indmeldelsesgebyrer afviger negativt med 51 tkr. pr. 30. september 2016.
Realiserede greenfee indtægter pr. 30. september 2016 er 116 tkr. under
budgettet, hvilket er en forøgelse med 50 tkr. i forhold til august 2016.
Der er også registreret færre gæster i september 2016 sammenlignet med
september 2015. Til gengæld er gennemsnit-greenfee’en pr. spillet runde
højere i september 2016 sammenholdt med september 2015.
Husudvalgets forbrug pr. 30. september 2016 er 171 tkr. lavere end
budgetteret, hvoraf bl.a. 30 tkr. skyldes færre udgifter til el, og at der er
forbrugt 34 tkr. mindre til reparationer og vedligehold end budgetteret pr. 30.
september 2016. Endelig er der en periodeforskydning på 44 tkr. vedrørende
rengøringen, da vi ikke har modtaget fakturaer fra rengøringsfirmaet for august
og september måned.
Pr. 30. september 2016 er der forbrugt 56 tkr. mindre til driften af banen end
budgetteret, hvilket bl.a. skyldes, at visse budgetterede udgifter ikke er blevet
aktuelle i 2016.
ALS havde også udarbejdet og fremsendt en opfølgning pr. 30. september
2016 på estimatet (forventet driftsresultat) pr. 31. december 2016, og der var
ikke yderligere bemærkninger hertil.
Opfølgningen viser, at der skal realiseres 130 tkr i indtægter i perioden 1.
oktober til 31. december 2016, og de samlede udgifter skal holdes inden for en
ramme på 1,4 mio. kr., hvis 2016-regnskabet skal udvise et overskud på ca.
40 tkr.
6. Investeringer, perioden 2017 - 2020
Bestyrelsen drøftede prioriteringen af Baneudvalgets og Husudvalgets forslag
og ønsker for investeringer i perioden 2017 til 2020. Forslagene vil blive
fremlagt på Medlemsmødet den 2. november.
7. Natur- og Miljøudvalgets forslag til disposition for Miljøredegørelse 2016
BJ orienterede om udvalget forslag til disposition for Miljøredegørelsen 2016,
som forud for mødet var fremsendt til bestyrelsen.
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Dispositionen blev godkendt af bestyrelsen.
Miljøredegørelsen vil forelægges på generalforsamlingen som en del af
bestyrelsens beretning.
8. Opfølgning på driftsplanen for 2016
Det blev konstateret at driftsplanen følges.
9. Nyt fra udvalgene
Herunder:
Sportsudvalget: Nye udvalgsmedlemmer er Søren Randers og Finn Georg
Nielsen. Udvalget afventer svar fra yderligere et potentielt medlem af udvalget.
ALS er tovholder i opstartsfasen.
Begynderudvalg: BJ orienterede om møde afholdt i Begynder- og hverveudvalget
og kunne meddele af Fællestræningen for medlemmer med hcp. 36+ vil forsætte,
der er planlagt en 9-hullers turnering for medlemmer med hcp. 36+, drop-in golf
fortsætter om tirsdagen på bagni, det blev foreslået at elitespillere inviteres til
tirsdagsturneringer, der vil blive afholdt et møde med hjælpere og mentorer.
Baneudvalg: PEH orienterede om vinterens planlagte arbejdsopgaver på banen,
herunder arbejdet med færdiggørelse af stier, færdiggørelse af sø, dræning af hul
1, 3 og 4, fældning/udtynding af træer.
Forslag fra Lars Alsted vedr. opgavefordeling mellem hus- og baneudvalg vil blive
drøftet på kommende bestyrelsesmøde, ligesom status på bemanding i
udvalgene.
10. Personale
Martin Byg er ansat som greenkeeper-voksenlærling pr. 24. oktober 2016.
Uddannelsen afsluttes oktober 2018.
Sæsonarbejder Svend Erik Callesen, 60 år, 26. oktober 2016.
11. Henvendelser fra medlemmer
Intet
12. Medlemsmøde, den 2. november
Bestyrelsen drøftede dagsordenen, som er fastlagt til Medlemsmødet den 2.
november. Følgende punkter er fastlagt:
1. Velkomst og indledning
2. Klubbens økonomiske udvikling – forventninger til fremtiden
3. Forslag til banens udvikling
4. Forslag til bygningernes udvikling
5. Drøftelse af tiltrækning og fastholdelse af medlemmer
6. Afrunding
13. Generalforsamling
Generalforsamlingen blev fastlagt til onsdag den 8. februar 2017 kl. 19.00
Forud for generalforsamlingen har medlemmer mulighed for deltagelse i
fællesspisning kl. 18.00.
14. Næste møde
Medlemsmøde - Onsdag, den 2. november 2016
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Onsdag, den 7. december 2016, kl. 15.30 (1. behandling af budgettet)
15. Eventuelt
Bestyrelsen drøftede Elitespilleres synlighed i klubben. Sportsudvalget opfordres til
at der ved den individuelle fordeling af støtte til elitespillerne stilles krav til spillerne,
herunder synlighed ved turneringer og andre arrangementer i klubben.

Referent:
Birgitte Bergmann

