
 

Sønderjyllands Golfklub 
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6360  Tinglev 
Telefon: 7468 7525         
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Uge Hedegaard, den 23. september 2019 

 

 

Dagsorden, bestyrelsesmøde: 

Mandag, den 30. september 2019, kl. 16.30 
 

     

 

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) 
Søren Grill Andersen (SGA) 
 

Referent Birgitte Bergmann (BB) 
 

Dagsorden 1. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde.  
Godkendt og underskrevet.  
 

2. Meddelelser fra formanden 
- JR orienterede om kontraktforhandlinger med Thor B. 

Andersen, hvis nuværende kontrakt udløber 
31.12.2020.  

- I forbindelse med kontraktforhandlingerne har Thor B. 
Andersen anmodet om at de ændrede åbningstider i 
Proshoppen, gældende for den nye kontrakt, allerede 
træder i kraft fra 2020.  
Bestyrelsen imødeså anmodningen.  
 

- JR og BB har afholdt møde med Lars Bendiksen vedr. 
forhold i forpagtningsaftalen, som ikke er overholdt.  

 
- JK er bestyrelsens IT- og kommunikationsansvarlige. 

JR havde udarbejdet forslag til opgavebeskrivelse, som 
blev godkendt.   

 
3. Meddelelser fra Golfmanageren 

BB orienterede om klubber, som har ønsket greenfee 
samarbejdsaftaler i sæson 2020.  

 
4. Kassereren orienterer om den aktuelle økonomi. 

ALS havde på forhånd udsendt budgetopfølgning pr. 31. 
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august 2019.  
 
Nævneværdige poster er budgettet for greenfee indtægter, 
som må konstateres ikke at blive indfriet i 2019.  
 
Kontingentindtægter og indmeldelsesgebyr afviger med et 
mindre negativt beløb.  
 
Baneudgifterne er pr. 31. august højere end budgetteret. 
Dette skal henledes til ekstra vandringsforbrug og udgifter 
til reparation af vandingsanlæg.  
 
Donation 
Bestyrelsen besluttede at pengene som er modtaget i 
forbindelse med ”Donationen” bliver øremærket til 
opgradering af skilte, flag mv. til driving-range.  
 

5. Budget 2020 
Når udvalgene og sekretariatet har afleveret deres 
respektive budget forslag samt investerings ønsker for 
2020 vil ALS udarbejde 1. udkast til budget 2020, som 
bestyrelsen skal behandle på bestyrelsesmødet den 5. 
december.  
 

6. Status – Bestyrelsens opgaver 
Bestyrelsens ”to-do” liste blev opdateret. 
 

7. Medlemsmøde, den 23. september 
Bestyrelsen evaluerede medlemsmødet.  
65 medlemmer havde valgt at deltage i mødet, hvor der 
blev orienteret om følgende punkter:  

• Projekt træfældning 
Projektet vil blive iværksat i løbet af 
efteråret/vinteren.  
 

• Nybygning/renovering af klubbens 
træningsfaciliteter 
Byggeriet vil starte i uge 40 og det forventes at stå 
færdig ultimo november.  
 

• Aktivitetsudvalg 
JR præsenterede forslag til aktiviteter som et 
eventuelt nyt Aktivitetsudvalg kunne arbejde med, 
med henblik på at fremme det sociale ”liv” i klubben.  
Ingen af de fremmødte udviste interesse eller 
opbakning til forslaget. 

 
8. Projekt ”Træfældning” 

Bestyrelsen besluttede at projekt ”træfældning” 
iværksættes.  
Projektet omhandler det på medlemsmødet forelagte 
forslag.   
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JR appellerede til at der bliver udarbejdet en beregning på 
følgeudgifterne i forbindelse med træfældningen, hvilket 
skal indgå i budget 2020. 
 

9. 9.  Udbygning/renovering af Driving-range  
Ordrebekræftelse blev underskrevet at klubbens 
tegningsberettigede.  

 
Bestyrelsen besluttede, at der skal afholdes en 
event/markering når de nye træningsfaciliteter står færdige.  
 
10. Klubmesterskaber 

Bestyrelsen drøftede klubmesterskaberne generelt.  
Det ville være ønskeligt hvis flere medlemmer deltog. JK 
overvejer forslag.  
 

11. Forpagtning Restaurant/Cafe 
Idet Lars Bendiksens forpagtningsaftale med klubben 
udløber pr. 31.12.2020 drøftede bestyrelsen 
forpagtningskonceptet, fremadrettet.  

 
Det blev besluttet at JR og BJ udarbejder forslag til nyt 
koncept.  
 

12. Evaluering - Møde med udvalgsformænd 
Den 30. september afholdt bestyrelsen møde med 
klubbens udvalgsformænd.  
Ved mødet orienterede JR om klubben generelt.  
ALS orienterede om budgetforudsætninger for 2020.  
Budgetskemaer vil blive sendt til udvalgsformændene i 
nærmeste fremtid til aflevering den 2. november, hvorefter 
bestyrelsen vil behandle de indkomne budgetforslag og 
ønsker.  
 

13. Forslag fra Klubber i klubben 
På mødet med formænd for klubber i klubben fremkom der 
anmodninger og forslag som bestyrelsen behandlede, 
herunder:  
Onsdagspigerne anmodede om afvikling af 
afslutningsturnering i september måned i stedet for oktober 
i henhold til betingelser for klubber i klubben.  
Bestyrelsen fastholdt oktober måned som den måned, 
hvor klubber i klubben må afvikle afslutningsturnering, 
såfremt dette falder udenfor normal spilledag.  
 
Torsdagsherrerne havde anmodet om tilladelse til gunstart 
1 gang pr. måned i sæson 2020.  
Bestyrelsen besluttede at tillade dette, som forsøg i sæson 
2020.  
 
Klubber i klubber havde opfordret til at der opsættes 
insekthoteller på banen.  
Opgaven overgives hermed til Natur- og Miljøudvalget.  
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Seniorherrerne havde opfordret til at der i 2020 afvikles en 
Genforeningsturnering.  
Opgaven overgives hermed til Seniorherrerne som 
tovholder i samarbejde med Turneringsudvalget.  
 
Onsdagspigerne har anmodet om tilladelse til at så vilde 
blomster på banen – antal hjælpere og økonomi er klar! 
Dette tillades – i samarbejde med greenkeeperne.  

 
14. Generalforsamling 2020 

Generalforsamling 2020 blev fastlagt til onsdag den 5. 
februar 2020.  

 
15. Nyt fra udvalgene  

Herunder:  
 
Banekontrol 
HPN meddelte, at der skal findes ny formand for 
banekontrollen.  
Banekontrol-staben indkaldes til evalueringsmøde i 
oktober måned.  
 
Baneudvalget 
PEH orienterede om banens stand.  
Pt. er der observeret svampeangreb.  
Teested, hul 11, herrer lukkes på grund af dårlig vækst.  
 
Byggestyrelsen 
BB indhenter tilbud på reparation af tag på klubhuset i 
henhold til udarbejdet rapport ved det årlige eftersyn.  
 

16. Indkomne forslag og henvendelser fra medlemmer 
Fra medlem er der kommet forslag til at regnskabet med 
noter sendes til samtlige medlemmer som PDF-fil inden 
generalforsamlingen.  
Bestyrelsen henviser i den forbindelse til at regnskabet 
offentliggøres på klubbens hjemmeside inden 
generalforsamlingen.  
 
Samme medlem forslår at der placeres et stort 
baneoversigtskort på væggen mod bagrummet.  
Forslaget vil indgå ved budgetlægning 2020.  
 
Endelig foreslår samme medlem at det gamle trænerskur 
bibeholdes i en periode som udslagssted for bl.a. drivere.  
Det er besluttet at det gamle træningsskur fjernes når 
byggeriet/renoveringen af de nye træningsfaciliteter er 
afsluttet.  
 

17. Eventuelt 
 

BB indhenter informationer vedr. evt. etablering af en 
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paragolf afdeling i klubben.  
 
 

 
Kommende 
aftalte møder: 

 
Bestyrelsesmøde, torsdag, den 5. december kl. 15.00 (1. 
behandling budget 2020) 
 
Generalforsamling, onsdag den 5. februar 2020, kl. 19.00 

  


