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

Uge Hedegaard, februar 2021

Dagsorden, bestyrelsesmøde:
Torsdag, den 21. januar 2021 kl. 16.30 – udsat og afholdt online 2. februar 2021
Bestyrelsen

Suppleanter
Referent

Dagsorden

John Riisberg (formand) (JR)
Poul Erik Hansen (næstformand) (PEH)
Anne Lene Søndergaard (kasserer) (ALS)
Bent Johnsen (BJ)
Hans Peter Nielsen
Bent Giebel (GB)
Niels Antonsen. Endvidere deltager Bente Møller Petersen i
mødet
1. Godkendelse af referat fra seneste
bestyrelsesmøde.
Referatet rundsendes og godkendes elektronisk.
2. Meddelelser fra formanden
Generel orientering, herunder fra det seneste FU møde. Ny
greenkeeper ansat til erstatning for Carsten. Restauratøren er
på plads og aftalen underskrevet. Der planlægges en
afskedsreception med Lars Bendiks når C-19 tillader det. Vi
deltager ikke i DGU rep. Møde.

3. Meddelelser fra golfmanageren vedrørende den
daglige drift, herunder bl.a. den aktuelle
medlemssituation
Sponsorat til det nye starterhus muligt. Ur til starterhuset
anskaffes.
Året kommet godt i gang. Planlægning af den kommende
sæson.

4. Kassereren orienterer om den aktuelle økonomi, og
det forventede regnskab for 2020
Regnskabet for 2020 godkendt.
5. Forslag til budget for 2021, herunder kontingentet
for 2021

⚫ Side 2

Det reviderede budget gennemgået og drøftet. Justeringer
foreslået hvorefter budgettet kan godkendes.
6. Afviklingen af generalforsamlingen, herunder bl.a.
fastsættelse af dato og sted
Der indkaldes til ordinær generalforsamling den 23. februar.
Generalforsamlingen udsættes herefter til der kan indkaldes til
en ordinær generalforsamling under hensyn til C-19
restriktionerne.
7. Forlag til nedsættelse af to arbejdsgrupper
vedrørende hhvs.
-

Foreningsudviklingen ”Vær stolt af din klub” (med
Lone Kyed som formand)
Medlemshvervningen (med Bent Giebel som
formand)

Bestyrelsen drøfter arbejdsgruppernes kommissorium
og øvrige deltagere i samarbejde med formændene for de
respektive arbejdsgrupper. Drøftet og vedtaget.
8. Status – Bestyrelsens opgaver
Oversigten udsættes til næste møde

9. Vilkår for forpagtning Restaurant/Cafe i 2021 henset
til den aktuelle Corona situation
Der er udarbejdet en aftale, der sendes til FU.

10. Projekt starterhus/starterområde igangsættes
februar/marts måned 2021
Arbejdet er i gang. Det gamle hus er fjernet og et nyt forventes
klar til sæsonstart.

11. Klubbens hjemmeside skal ændres og
moderniseres
Der er udarbejdet et forslag fra Byro. Dette forslag skal
tilpasses, med nye tekster og billeder. Sekretariatet arbejder
videre og går live når det er klar.
12. Evt. samarbejde med anden golfklub i området
Forslag om samarbejde med en anden klub drøftet og

⚫ Side 3

godkendt med enkelte tilføjelser. JR og sekretariatet arbejder
videre

13. Nyt fra udvalgene og arbejdsgrupperne
Intet nyt.

14. Indkomne forslag og henvendelser fra medlemmer
Ingen
15. Eventuelt
Gavegiverne er indberettet til Skat. Der er dermed fradrag for
gaverne. En stor tak til de mange givere.

Kommende
aftalte møder:

Der er aftalt møde den 8. marts kl. 1600. Mødet afholdes
som online møde.

