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Uge Hedegaard, den 18. marts 2020 
 

 

Bestyrelsesmøde onsdag, den 11. marts  2020, kl. 16.30  (pause kl. 18.00) 
 

Referat 
 
 
Bestyrelsen John Riisberg (formand) (JR) 

Poul Erik Hansen (næstformand) (PEH) 
Anne Lene Søndergaard (kasserer) (ALS) 
Bent Johnsen (BJ) 
Jesper Kraak (JK) 

Suppleanter Hans Peter Nielsen (HPN) 
Bent Giebel (BG) 

Deltog også Niels Antonsen (NA) 
Bente Møller Pedersen (BP) 

Afbud Jesper Kraak (JK) 
Referent Bent Johnsen (BJ) 

 
Dagsorden 1. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde.  

(bestyrelsesmøde den 15.1.20 og det konstituerende 
møde 18.2.20) 
Referaterne blev godkendt og underskrevet. 
Desuden blev  papirerne vedr. ansøgning om lån 
underskrevet. 
Hans Peter har overtaget opgaven med at lave varmen i 
restauranten. Flere løsninger overvejes. 
 

2. Evaluering af generalforsamlingen og underskrift af de  
reviderede vedtægter. 
De reviderede vedtægter blev underskrevet. 
Der var enighed om, at generalforsamlingen forløb virkelig 
godt. 
 

3. Godkendelse af bestyrelsens forretningsorden 
Bestyrelsens forretningsorden blev godkendt og 
underskrevet. 
 

4. Fastlæggelse af bestyrelsens opgavefordeling for 2020 
 

      Opgavefordeling/kontaktperson i 2020: 
  

Baneudvalg PEH 
Sponsorudvalg PEH/NA 
Sportsudvalg ALS 
Juniorudvalg BG 
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Begynderudvalg BJ 
Turneringsudvalg JK 
Banekontroludvalg HPN 
Handicapudvalg HPN 
Ordens- og amatørudvalg PEH 
Natur- og miljøudvalg BJ/HPN 
IT- og kommunikation i 
samarbejde med 
administrationen 

JK/BG 

 
Det blev også besluttet, at Jesper og Bent G sammen med 
sekretariatet udgør et udvalg, som skal ”optimere” arbejdet 
med at synliggøre SGK og hverve nye medlemmer. 

 
5. Fastlæggelse af dato for bestyrelsesmøder i første 

kvartal 2020, samt for møder med klubberne i klubben 
og formandsmødet 
De næste bestyrelsesmøder bliver afholdt tirsdag den 21. 
april og onsdag den 10. juni begge dage fra kl. 16.00. 
 
Bestyrelsens møde med Klubber i klubben og 
formandsmødet bliver afholdt: tirsdag den 15. september 
fra kl. 16.00. 
 
Der satses på at holde et møde med Klubber i klubben 
ultimo maj om forslag til ændrede rammer for klubber i 
klubben. Forinden drøftes forslaget i bestyrelsen på mødet 
den 21. april.  

 
 
6. Meddelelser fra formanden 

- Ny aftale indgået med Thor for perioden 2021 – 2023 
- Fondsansøgninger vedrørende nyt starterhus 

(Fritidsrådet har bevilget  ca. 21.000 kr.) 
- Overvejer generelt fondsansøgninger til nye projekter 
- Vedr. ny hjertestarter: Søger Frøs Herreds Sparekasse 

om tilskud. 
- Bestyrelsen vil gennemføre en fælles kampagne 

sammen med Thor under motto: ”Vær stolt af din klub”. 
- Orienterede fra mødet i G7 (de sønderjyske 

golfklubber):  
De sønderjyske golf-mesterskaber afholdes i Haderslev 
Golfklub (dato udmeldes senere).  
Sønderborg Golfklub er ved at udarbejde et forslag til 
greenfee-samarbejde i Sønderjylland. Forslaget 
forventes forelagt på et møde her i foråret. 

- Henvendelse fra Benniksgaard Golfklub til SGK 
omkring  et greenfee samarbejde. 

- Drøftede nedsættelse af et udvalg til vedligeholdelse af 
arealerne omkring klubhuset. 

- Frivilligt arbejde: Vi skal sikre os, at vi følger op i 
forhold til dem, der melder sig. 
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7. Meddelelser fra manageren vedrørende den daglige 

drift  
- Orienterede om den aktuelle medlemssituation. 
- Fortalte, at han ville holde møde med en medarbejder 

fra DGU vedr. ”Golfspilleren i centrum” 
- DGU’s publikation vedr medlemshvervning 

 
 

8. Kassereren orienterer om den aktuelle økonomi. 
- Mht driftsbudget: Vi er i starten af året og sæsonen er 

endnu ikke rigtig startet 
- De aftalte investeringer er stort set sat i værk 

 
 
9. Udskiftning af taget på greenkeepergården 

Der er indhentet tilbud på et nyt tag og en ny port. De 
samlede udgifter anslås til ca. 170.000 kr. Vi vil søge 
tilskud ved fonde. 

 
10. Drøftelse af gaveindsamlingen for 2020 

Anne Lene sørger – sammen med sekretariatet - for at 
gennemføre indsamling 2020. 
 

 
11. Turnering for gavegiverne fra 2019 

Turneringen for gavegiverne fra 2019 bliver afholdt den 19. 
september 2020 sammen med turneringen for 
udvalgsmedlemmer, frivillige etc. 
   

 
11. Orientering fra de af bestyrelsen nedsatte    

arbejdsgrupper 
John og Bent orienterede kort om arbejdet i dels 
arbejdsgruppen vedr. ny forpagter i SGK dels 
arbejdsgruppen vedr. booking, KIK mv i SGK. 
  

 
12. Status – Bestyrelsens opgaver 

”Oversigt over opgaver, dateline og ansvarlig for opgaven” 
blev gennemgået og revideret. John udsender en ny 
oversigt. 

 
 
13. Planlægning af den officielle indvielse af driving range 

og officiel velkomst til klubbens nye manager lørdag 
den 4. april kl.13.00 
Indvielsen blev udsat/aflyst pga den verserende corona-
smitte. 
 

 
14. Hvordan og hvor synliggør vi de enkelte fonde som 

har støttet klubbens anlægsprojekter i 2018 og 2019? 
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Anne Lene tjekker hvem, der har sponsoreret, hvordan de 
vil have det vist og sørger for sammen med sekretariatet at 
det bliver sat op, så det er synligt for både medlemmer og 
sponsorer. 

 
15. Nyt fra udvalgene  

Baneudvalget:  
Vedr. træfældning: Nu går man i gang med at dybdefræse 
rødderne og udvalget skal i løbet af sommeren udarbejde 
en beplantningsplan. 
Åbner snart sommergreens. 

 
16. Indkomne forslag og henvendelse fra medlemmer 

Drøftet henvendelse vedr. betaling af indskud. 
 
 

17. Eventuelt 
Intet. 

 
Kommende 
aftalte møder: 

 
Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2020 kl. 16.00 

 
 
 

 
  
 

 
  
  
  

  


