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

Uge Hedegaard, den 15. oktober 2018

Referat af bestyrelsesmøde
Tirsdag, den 9. oktober 2018 kl. 18.00
Bestyrelsen

John Riisberg (formand) (JR)
Poul Erik Hansen (næstformand) (PEH)
Anne Lene Søndergaard (kasserer) (ALS)

Suppleanter

Hans Peter Nielsen (HPN)

Afbud:

Jesper Kraak
Bent Hagen Johnsen
Søren Grill Andersen

Sekretær/referent Birgitte Bergmann (BB)
Dagsorden

1. Godkendelse af referat for seneste møde.
Godkendt og underskrevet.
2. Opfølgning på Temamødet den 3. oktober
Ved bestyrelsens Temamøde blev klubbens politikker
opdateret.
Herudover blev kontingent niveau, indmeldelsesgebyr,
kampagner, forventninger til fremtidige udgifter og indtægter,
ligesom forventning til medlemsudvikling drøftet.
Ved mødets start orienterede en konsulent fra et leasing firma
om mulighederne for leasing aftaler. Bestyrelsen har taget
denne finansierings mulighed til efterretning.
3. Opfølgning på møde med Hus- og Baneudvalg
De 2 udvalg orienterede om fremadrettede forslag og ønsker
vedr. renovering, nybygning og investeringer i forbindelse med
banepleje og maskinindkøb.
Forslag og ønsker vil indgå i bestyrelsens drøftelser vedr.
klubbens budget for 2019.
4. Opfølgning på møde med Klubber i Klubben og
Udvalgsformænd
Klubber:
Onsdagspigerne anmodede om ændring af ”2-dages
tidsbestillingens-reglen”
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Dette har bestyrelsen drøftet og reglen ændres fra sæson
2019. Klubberne må selv bestemme hvornår der er sidste
tilmeldings tidspunkt.
Torsdagsherrerne har anmodet om gunstart. Bestyrelsen
imødeser et forslag til afviklingen.
Opdaterede ”Generelle betingelser for klubber i klubben” vil
blive tilgængelige på klubbens hjemmeside.
Klubberne finder cafe/restaurantens mandagslukning for
uhensigtsmæssigt.
Aftalen med Lars Bendiksen kan ikke ændres før en ny aftale
indgås (2021).
Det er aftalt med sekretariatet, at der sælges et begrænset
udvalg af øl og vand om mandagen, hvilket vil blive mere
synligt fra sæson 2019.
Udvalgene:
Flere udvalg mangler udvalgsmedlemmer. De respektive
udvalg vil ”annoncere” via Nyhedsmail.
5. Medlemssituation
BB orienterede om status prøvemedlemmer 2018. 41 af 45
prøvemedlemmer har indmeldt sig i klubben.
Pt. har 18 seniormedlemmer meddelt at de ønsker status som
Fleksmedlemmer fra 2019. Ligeledes har sekretariatet
modtaget flere udmeldelser og skift af medlemskategori.
Bestyrelsen drøftede om der skulle iværksættes flere
medlemshvervnings kampagner i 2018. Konklusionen blev
”nej”.
6. Planlægning Medlemsmøde den 7. november
Bestyrelsen drøftede emner til medlemsmødet. Dagsorden
bliver endelig fastlagt på bestyrelsesmødet den 22. oktober,
hvorefter dagsorden udsendes via Nyhedsmail.
Der vil være mulighed for bespisning inden mødet kl. 18.00.
Tilmelding til mødet foretages via Golfbox-turneringsmodulet.
7. Henvendelse vedr. Greenfeesamarbejde
Bestyrelsen har modtaget henvendelse fra
greenfeesammenslutningen ”Green Fee Club no 1”.
Bestyrelsen drøftede henvendelsen, men besluttede at sige
”nej tak” til samarbejdet. Dette på baggrund af banens
generelle store belægning samt i henhold til tidligere
medlems-forespørgsel ved Medlemsmøde, hvor
medlemmerne udtrykte, at de ikke var interesserede i denne
form for samarbejde,
Bestyrelsen har ligeledes fået en henvendelse fra Der
Golfclub Husumer Bucht. Bestyrelsen besluttede at indgå i
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samarbejdet med klubben. Betingelser og priser vil blive
meddelt via Nyhedsmail.
8. Eventuelt
ALS og BB deltager i DGUs regionalmøde den 1. november.
Bestyrelsen har fået henvendelse fra jubilæumsudvalget vedr.
forslag til anvendelse af jubilæums-gave-beløbet. Bestyrelsen
vil drøfte forslaget ved det kommende bestyrelsesmøde.
PEH har kontaktet kommunen vedr. evt. ansøgning om
tilladelse til indvinding af mere vand til brug på banen.
Bestyrelsen besluttede ikke at søge og hermed fortsætte
vanding i det omfang den nuværende tilladelse giver lov til.

Kommende
møder:

Bestyrelsesmøde, mandag den 22. oktober, kl. 16.00
Medlemsmøde, onsdag den 7. november, kl. 19.00
Bestyrelsen møder kl. 18.00 – formøde og middag
Bestyrelsesmøde, onsdag den 12. december kl. 16.30

