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 2. maj 2016
Referat af Bestyrelsesmødet, onsdag, den 27. april 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
Referatet fra bestyrelsesmødet den 16. april 2016 blev godkendt og underskrevet.
2. Siden sidst
Herunder:
Møde afholdt i Forretningsudvalget den 21. april
Udvalget har afholdt møde vedr. henvendelse fra Haderslev Golfklub. Haderslev
Golfklub har problemer med greens, som ikke er spilbare foreløbig og vil i den
forbindelse gerne kunne tilbyde deres medlemmer greenfee-tilbud fra andre
klubber. Det besluttet at give medlemmer af Haderslev Golfklub en mindre
reducering af greenfee-prisen i perioden fra 21. april til 1. juni 2016.
Orientering ved formanden
 DGU repræsentantskabsmøde
JR og BB deltog.


Golfens Dag
Ved Golfens Dag den 17. april blev der afviklet ”Golf med en ven”.
Fremmødet var ikke overvældende. 6 af de fremmødte har indmeldt sig
som prøvemedlemmer.



Greenfeeaftaler
Förde Golf Clubs greenfee-tilbud i 2016 til Sønderjyllands Golfklubs
medlemmer er ikke fordelagtige. Vi har således besluttet, at vi for året
2016 ikke har greenfee-samarbejde med Förde Golf Club.
Der arbejdes fortsat med at lave samarbejds-aftaler med andre klubber.



Møde med sponsorudvalg
JR har været inviteret til møde med Sponsorudvalget vedr.
initiativer/arrangementer for klubbens sponsorer.
Der var enighed om, at der ikke fastlægges arrangementer, udover
Sponsordagen. Opstår der behov/ønsker for netværksmøder mv. vil
Sponsorudvalget foranledige møder eller tage initiativ til arrangementer
for sponsorer.
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Firmaidræt
BJ meddelte, at der er sendt invitation ”Kom og prøv golf” til
medlemmer af Aabenraa Firmaidræt.

3. Medlemssituationen
Der er endnu et antal medlemmer, der ikke har betalt kontingent. Såfremt
betalingerne ikke foreligger primo maj vil adgangen til tidsbestillingen blive
lukket og restancen vil blive indføjet i medlemmets Golfbox arkiv, hvilket vil
forfølge medlemmet ved eventuel fremtidig indmeldelse.
Medlemsopgørelsen viser en lille fremgang.
Der er pt. tilmeldt 21 prøvemedlemmer.
4. Regnskab & Budgetopfølgning
ALS havde rundsendt budgetopfølgningen pr. 31. marts 2016 med tilhørende
redegørelse den 10. april 2016, og der var ikke yderligere bemærkninger hertil.
Ifølge den fremsendte redegørelse afviger kontingentindtægterne og
indmeldelsesgebyrer positivt med 64 tkr. i forhold til budgettet pr. 31. marts
2016.
Tilgodehavende kontingenter hos medlemmerne udgør 305 tkr. pr. 31. marts
2016. Sekretariatet har rykket for manglende betalinger i uge 15, og pr. 26.
april 2016 er tilgodehavende kontingenter faldet til 103 tkr., hvilket er på
niveau med 2015.
Pr. 31. marts er der forbrugt i alt 72 tkr. mindre til driften af banen end
budgetteret. Det mindre forbrug skal især henføres til periodeforskydninger på
udgifterne til gødning, sand og frø samt reservedele og værktøj.
Udgifterne til administration og lønninger er lavere end budgetteret. Der er
samlet forbrugt i alt 49 tkr. mindre end budgettereret pr. 31. marts 2016, hvoraf
13 tkr. er en periodeforskydning vedrørende markedsføring.
5. Driftsplan 2016 samt Handleplan 2016-2018
Herunder:
 Revision Forretningsorden, Personalepolitik og Kompetenceplan
Driftsplan 2016, handleplan 2016-2018 samt øvrige planer og politikker blev
gennemgået og ajourført og vil fungere som bestyrelsens styringsværktøjer.
Driftsplan 2016 vil blive tilgængelig på klubbens hjemmeside.
Drøftelse af evt. medlemsmøde i foråret
Det blev besluttet, at der ikke afholdes medlemsmøde i dette forår.
Bestyrelsen arbejder med emner til medlemsmøde i efteråret, herunder
orientering vedr. Handleplaner, banens udviklings- og beplantningsplan samt
orientering vedr. evt. etablering af overdækket udslagsskur.

6. Målsætning for natur og miljø på klubbens område
Herunder konkret forslag til en miljøpolitik.
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Bestyrelsen drøftede Natur- og miljøudvalgets forslag til klubbens målsætninger
og politikker på natur- og miljøområdet.
Der var enighed om, at de udarbejdede forslag var gode. Forslagene vil blive
korrigeret enkelte steder, hvorefter de betragtes som endeligt godkendte.
7. Nyt fra udvalgene
 Orientering ved tidligere formand for Husudvalget vedr. forarbejdet –
overdækket udslagsskur på driving-range.
Efter orienteringen besluttede bestyrelsen, at der senere på året skal tages
endelig stilling til om der skal etableres et overdækket udslags-skur, i givet
fald skal økonomi og tidshorisont fastlægges.


Ny formand Husudvalget
Bjarne Hermansen er udpeget som ny formand for Husudvalget.



Baneudvalget
PEH orienterede om:
- Bortset for beplantningen mellem hul 2 og 7 er vinterens/forårets
beplantnings projekter færdige.
- Det forventes at det nye vandingsanlæg/styrring vil blive etableret i uge
18.
- I uge 17 vil der blive foretaget drænings-forsøg på green 1 og 3.
- Klubbens forsikringsselskab har godkendt vandingsanlæggets lynskade.
- Baneudvalget har besluttet at udarbejde en samlet udviklings- og
beplantningsplan i stedet for to selvstændige planer.
- Baneudvalgets arbejder med planer for ”udsmykning/beplantning” af
skåningen ved søen på hul 18. Medlemmer vil via Nyhedsmail
opfordres til assistance.



Husudvalget
- Idet det har vist sig at være svært at finde terrassemøbler af en god og
holdbar kvalitet indenfor de budgetterede rammer besluttede
bestyrelsen at overføre budgettet/beløbet til 2017 og forventer at dette
års (2016) resultat vil tillade et større budget.
- Der vil blive installeret ny internet router med større kapacitet i café
området.

8. Personale
BB udarbejder stillingsbeskrivelser for klubbens ansatte.
9. Henvendelser fra medlemmer
Henvendelse fra medlem, som ønsker ændring af medlemskategori.
Henvendelsen er kommet efter den 31. december 2015 og det meddeles
derfor medlemmet at, i henhold til klubbens vedtægter, kan der ikke skiftes
medlemskategori nu.
10. Næste møde
Velkomstturnering er fastlagt til den 9. maj 2016.
Alle medlemmer, som er indmeldt i Sønderjyllands Golfklub i 2014 og 2015 er
inviteret til Velkomstturnering. Efter turneringen vil bestyrelsen og ansatte
orientere om klubben.
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Bestyrelsesmøde, onsdag den 25. maj 2016
Bestyrelsesmøde, onsdag den 22. juni 2016
11. Eventuelt
Referent:
Birgitte Bergmann

