
 

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

 
  

 

  
Uge Hedegaard, den 26. maj 2020 

 

 

Bestyrelsesmøde mandag, den 18. maj 2020, kl. 16.00 
 

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 (GB) 

Deltager også Niels Antonsen, golfmanager (NA) 
klubsekretær Bente Møller Petersen (BP) 

Referent Niels Antonsen, golfmanager  

Afbud  Jesper Kraak (JK) 

Dagsorden 1. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde 
og evt.  opfølgning på aktuelle emner 
 

Referat (fra 11.3.20) godkendt og underskrevet. 
 
 
2. Meddelelser ved formanden 

(bilag) 
 
- Restauranten. Der arbejdes med forskellige løsninger. 

Der har været møde med interesseret forpagter. 
Afventer næste skridt. 

- Orientering om møde ang. Golfring Sønderjylland. JR 
og ALS deltager i møde med de andre klubber den 10. 
juni. 

- Overvejelse om anvendelse af Skype til små 
bestyrelsesmøder – e-mail foretrækkes NA samler op 

- Møde med Aabenraa kommune ang. tilskud til 
golfklubben på linje med andre sportsgrene. JR 
deltager 28. maj.  

- Revision og opdatering af klubbens hjemmeside. NA 
afholder møde med leverandør. BG og NA opdaterer. 

-  
 

 
3. Meddelelser ved golfmanageren, herunder bl.a. 

- aktuelt nyt vedrørende den daglige drift 
- Paragolf 

mailto:sonderjylland@sdjgolf.dk
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Ønske fra paragolfere om at spille på banen med special-
køretøjer. Vi ønsker at være en klub der også tager imod 
paragolfere. (sekretariatet) 
 

- Nøgler – adgang til bygningerne 
Undersøgelse af muligheder for at udskifte låse i klubhuset for 
bedre sikring. 
 

- PRO 
Turnering afviklet med 154 deltagere og flotte præmier. 
 

- Djævlens – drømmerunde 
Kører i år sammen med Royal Oak og Haderslev. 
Markedsføring mv. kører i den kommende tid. (BP og NA) 
 

- Turnering for gavegiverne i 2019 m.fl. 
19. september. Frivillige og udvalgsmedlemmer inviteres også 
til turneringen. (sekretariatet) 
 

- Servicegruppe – klubhus m.m. 
Der ønskes en gruppe / person til forskønnelse i og omkring 
klubhuset. (NA) 
 

- Frost på banen 
Ved frost på banen vil der fra efteråret 2020 være spilleforbud.  
 

- Hunde på anlægget 
I den resterende del af 2020 kører forsøgsperiode med 
tilladelse til hunde i snor på banen. Evalueres ved 
sæsonafslutning. 
 
 
4. Medlemshvervningen, herunder 
 
Kampagne uden indskud og lavt kontingent udløber 30. juni. 
 
Tilbud til nye medlemmer evalueres (NA) 
 
”vær stolt af din klub” Ide fra Thor som vi arbejder videre med.  
Thor og NA kommer med oplæg. 
 
5. Markedsføringen af Sønderjyllands Golfklub 
 
Der udarbejdes en greenfee kampagne til spillere der ønsker 
at spille banen i juli.  
Godt tilbud til ferieramte golfere i en Corona tid.  
 
 
6. Kassereren orienterer om klubbens aktuelle      

Økonomi ved udgangen af april måned 
 

Kassereren orienterede om månederne marts og april. Stor 
forskel, idet april tydeligt viser, at der mangler indtægter som 
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følge af Corona. Specielt greenfee er langt efter budget. 
Sponsorudvalget har gjort et stort arbejde, hvilket ses. BP har 
arbejdet for at få skyldige kontingenter i hus.  
 
Der ses på mulighederne for at sikre et tilfredsstillende 
resultat for året.  
 
Midler søgt hos DIF. Tilbagemelding i løbet af juni måned. 

 
Drivning range. PEH, tæt på det endelige resultat. Nykredit 
vurderer ejendommen med henblik på optagelse af lån.  
 
 
7. Forslag om etablering af et Handicap- og Regeludvalg 

 
Henrik Dressel deltager i mødet fra kl. 17.00 og redegør for     
forslaget. 
 
Bestyrelsen er enig om at udvalget etableres med Henrik som 
formand. Henrik kommer med forslag til kommissorium og 
udpeger medlemmer.  
 
       
  
8. Orientering fra de af bestyrelsen nedsatte    

Arbejdsgrupper og de respektive udvalg 
 
Restaurant gruppe, konceptet fortsætter som nu. Møde med 
mulig restauratør afholdt. SGK arbejder for en konstruktiv 
løsning.  
 
HP. Varme i klubhus. Ingen varme i loftet. Emhætten suger 
varmen fra restauranten. Forslag om alternativ varmekilde. 
Eller løsning omkring emhætten. HP arbejder videre med 
løsning.  
 
Starterhus. Løsninger foreslået. PEH arbejder videre med et 
par løsninger.  
 
Sporten – turneringer usikkerhed om hvad der afvikles. 
Nærmere fra DGU i løbet af sæsonen. 
 
Medlemsrettigheder, KIK mm. Oplæg fremlagt af Bent 
Johnsen. Bestyrelsen tager møde med KIK. 
 
9. Status – Bestyrelsens opgaveliste gennemgås 
 
Opdateret 
 
 
10. Planlægning af den officielle indvielse af driving range 

og officiel velkomst til klubbens nye manager  
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Skubbes til senere pga. Corona og begrænsningerne i 
forsamlinger. 

 
11. Indkomne forslag og henvendelse fra medlemmer 
 

a) Betaling af kontingent (sygdom). Drøftet af bestyrelsen 
b) Opfølgning på den situation som Covid-19 har medført 

behandlet af bestyrelsen. 
. 

 
12. Eventuelt 

- Dato for næste bestyrelsesmøde (se bilag pkt. 2) 
 

Blomster på banen – betalt af onsdagspigerne ifølge aftale. 
 
 

 

 
Kommende 
aftalte møder: 

 
Bestyrelsesmøde den 15. juni 2020 kl. 16.00 
 
 

 
 

 
  
 

 
  

  

  

  


