
 

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

 
  

 

  
Uge Hedegaard, den 21. marts 2019 

 

Referat af bestyrelsesmøde: 

Onsdag, den 20. marts 2019 kl. 16.30 
 

    

 

 

   

 

Bestyrelsen John Riisberg (formand) (JR) 
Anne Lene Søndergaard (kasserer) (ALS) 
Bent Johnsen (BJ) 
 

Suppleanter Hans Peter Nielsen (HPN) 
Søren Grill Andersen (SGA) 
 

Afbud Jesper Kraak 
Poul Erik Hansen 
 

Sekretær/referent Birgitte Bergmann (BB) 
 

Dagsorden 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 25. 
februar 2019.  
Referat godkendt og underskrevet. 
 

2. Meddelelser fra formanden 
 

- Møde i FU 
JR orienterede om sager, som har været behandlet på 
FU møde, herunder finansiering af forestående 
bygge/renoveringsprojekter, udvalgenes 
organisationsstruktur.  
 

- Møde med medlemmer med egne golfcarts 
Mødet blev aflyst idet kun 4 af de private golfcarts ejere 
havde tilmeldt sig.  
 

- Kontakt til Fritidsrådet 
Fritidsrådet, Aabenraa kommune, vender tilbage med 
evt. tilsagn om støtte i april måned.  
 

- Forslag til tekst til Nyhedsmail 
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I henhold til aftale på Generalforsamlingen udsendes 
der via Nyhedsmail meddelelse vedr. Husudvalgets 
afgang.  
 

- Bestyrelsens kommende temamøde 
Bestyrelsen drøftede forskellige temaer som kunne 
være gode emner til drøftelse på bestyrelsens 
temamøde i maj måned. Alle i bestyrelsen bedes 
overveje emner og meddele dem til BB.  
 

- JR komplimenterede Regelkurserne – mødeform og 
afvikling.  

 
3. Meddelelser fra Golfmanageren, herunder  

- BB orienterede om aktuelt nyt/daglige drift, herunder:  
 
Ombygning/renovering af både dame- og 
herreomklædning: 
Samlede anlægsudgifter kr. 150.000,- 
Budget på kr. 200.000,- alene afsat til 
herreomklædning. Der er således et samlet mindre 
forbrug på ca. 50.000 kr. efter renoveringen af begge 
omklædningsrum. 
Ombygning/renoveringen forventes færdig medio april.  
 
Turneringskalender – offentliggøres snarest. Der 
mangler fortsat turneringssponsorer ved enkelte 
turneringer.  
 
Der er indgået fritspilsordning med Royal Oak.  
 
Morten Lenz er genansat som greenkeeper/ 
sæsonarbejder. Der mangler fortsat en sæsonarbejder.  
 
I samarbejde med Royal Oak og Haderslev Golfklub 
planlægges ”Djævlens drømmerunde”.  
6 udfordrende huller fra hver bane udgør samlet en 
runde, som vil blive tilbudt medlemmer og gæster i juli 
måned.  
 

- Den aktuelle medlemssituation 
Prøvemedlemskab, hold 1 er fyldt, ligesom flere har 
tilmeldt sig de øvrige hold.  

 

- Medlemshvervning 
Den 28. april fra kl. 12.00 til 15.00 er der planlagt Åbent 
hus  
”Golf med en ven” er planlagt til søndag den 28. april kl. 
15.00 og søndag den 16. juni kl. 14.00.  

 
4. Kassereren orienterer om den aktuelle økonomi. 

ALS orienterede om projektregnskaberne, som giver et 
godt overblik/styringsværktøj vedr. 
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igangværende/fremtidige projekter.  
 

5. Donation/momskompensation.  
ALS orienterede om betingelserne for at kunne søge 
momskompensation.  
 
Godkendelsen kræver, at vedtægterne er på plads – dette 
blev foranlediget på seneste generalforsamling.  
 
Desuden kræver det at klubben skaffer mindst 100 
gavegivere.  
 
Det blev besluttet at udsende Nyhedsmail, hvori der 
opfordres til at donere kr. 200,-  
 

6. Bestyrelsens forretningsorden 
Bestyrelsens årlige gennemgang af forretningsorden med 
henblik på eventuelle ændringer. 
 
Forslag til justeringer i forbindelse med 
forretningsudvalgets kompetencer blev drøftet.  
 
Det blev besluttet at forretningsordenen endeligt 
godkendes ved bestyrelsesmødet den 7. maj.  
 

7. Nyt fra udvalgene  
Herunder bl.a.:  
Baneudvalget 
Ved Banens Dag mødte 30 medlemmer op, som udførte et 
fantastisk arbejde.  
Det ville være ønskeligt med flere deltagere, hvorfor det 
overvejes at afholde endnu en Banens Dag senere på 
sæsonen.  
 
Banekontrollen - opfordrer til at der er ”mødepligt” på 1. 
tee, senest 10 minutter før start.  
Bestyrelsen drøftede forslaget og konkluderede at der 
henstilles til at spillere møder op i god tid før start.  
Dette vil blive meddelt i en Nyhedsmail  
 
Banekontrollen udfører ikke ”kontrol-runder” onsdage og 
torsdage pga. mangel på banekontrollører. BB udtrykte i 
den henseende bekymring.  
Bestyrelsen besluttede at indkalde formanden for 
Banekontrollen til møde vedr. bemandingen, mv.   
 

8. Indkomne forslag og henvendelser fra medlemmer 
Medlem, som var inviteret til at fremlægge/uddybe 
indholdet i en fremsendt mail, orienterede om baggrunden 
for mailens fremsendelse og indhold.  
 
Torsdagsherrerne anmodning om gunstart blev drøftet og 
det blev besluttet at indkalde formand for 
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Torsdagsherrerne til møde vedr. bestyrelsens betingelser 
for gunstart, antal forsøgsdage mv.   

 
9. Frivilligt arbejde i Sønderjyllands Golfklub 

Adhoc gruppe er nedsat til at udarbejde politik for frivilligt 
arbejde i Sønderjyllands Golfklub.  
 
Arbejdet er igangsat og forventes færdig i løbet af foråret.  

 
10. Eventuelt 
 
 

 Næste bestyrelsesmøde:  
Tirsdag, den 7. maj 2019 
Tirsdag, den 12. juni 2019 
Onsdag, den 14. august 2019 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
  
 

 
  

  

  

  


