
 

Sønderjyllands Golfklub 
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Uge Hedegaard, den 27. marts 2018 

 

Referat af Bestyrelsesmødet Tirsdag, den 20. marts 2018 kl. 16.30 

  

Bestyrelsen John Riisberg (formand) (JR) 
Poul Erik Hansen (næstformand) (PEH) 
Anne Lene Søndergaard (kasserer) (ALS) 
Jesper Krak (JK) 
Bent Johnsen (BJ) 
 

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

Sekretær/referent Birgitte Bergmann (BB) 
 

Dagsorden 1. Godkendelse af referat for seneste møde.  
Rettelse til punkt 8 i referat fra 22. februar 2018: 
Bestyrelsen drøftede henvendelsen og besluttede at 
klubbernes afslutningsturneringer må afvikles en lørdag, i 
oktober måned, efter aftale med sekretariatet, der også 
godkender startlisten/hulforløbet. 
Ændres til:  
Bestyrelsen drøftede henvendelsen og besluttede at 
klubbernes afslutningsturneringer må afvikles en lørdag, i 
oktober måned, efter aftale med sekretariatet, der også 
godkender startlisten/hulforløbet. 
For året 2018 er der givet dispensation.  
 
Herefter blev referatet godkendt og underskrevet.  
 
Forretningsorden, underskrevet.  
 
2. Meddelelser fra formanden 

 Udsat G8 møde 
Møde i det sønderjyske samarbejde er flyttet til 5. april.  
Ved mødet drøftes gensidige greenfeeaftaler, Sønderjysk 
mesterskab samt samarbejde generelt. 
 

 Bestyrelsesansvarsforsikring 
Det blev besluttet, at der tegnes en 
bestyrelsesansvarsforsikring. JR/BB indhenter tilbud, som 
godkendes ved kommende bestyrelsesmøde.   
 

 FU-møde den 22.03.2018 
Der har været afholdt Forretningsudvalgsmøde vedr. 
greenkeepernes overenskomstmæssige forhold.  
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 Gaveønsker i forbindelse med klubbens jubilæum 
Bestyrelsen drøftede forslag til gaveønsker i forbindelse 
med jubilæet.  
 
3. Meddelelser fra Golfmanageren, herunder  
- Aktuelt nyt om den daglige drift 

 Der har været afholdt hjertestarterkursus.  
 

 Golf- og restaurant henvisningsskiltet ved 
indkørslen til Golfbanevej er fjernet. BJ/BB 
kontakter vejdirektoratet.  

 

 BB har deltaget i kursus vedr. nyt regelsæt i 
persondataforordningen.  

Den nye ordning, som træder i kraft den 24. maj 2018, 
kræver store ændringer i håndteringen af medlemmernes 
data, hvilket medfører øget administration. Disse 
ændringer vil også gælde for klubber i klubben og andre i 
klubben, som bruger medlemsoplysninger.  
 

 Det blev besluttet at BB kontakter kommunen vedr. 
evt. ansættelse af folk i jobtræningsforløb. 

 

 Der er indkøbt muleposer med jubilæumslogo, som 
gives til prøvemedlemmer og nye etablerede 
medlemmer.   

 

- Den aktuelle medlemssituation 
BB orienterede om den aktuelle medlemssituation, som 
desværre viser nedgang. Udmeldelserne er alders 
relateret samt på grund af ændring af folks fritidsvaner. 
(Der vælges sportsgrene, som er mere let tilgængelige og 
ikke så tidskrævende herunder løb, cykle, fitness, mv.) 
 

- Medlemshvervning 
Der er fastlagt datoer for begynderhold, familiegolf samt 
weekendgolfkursus.  
 
Golfens Dag/Golf med en ven er fastlagt til den 22. april og 
24. juni.  
 
Herudover er der planlagt forskellige hvervningsaktiviteter, 
som løbende vil blive annonceret.  
 
Etablerede medlemmer, som ønsker indmeldelse skal ved 
indmeldelse senest den 1. juni kun betale kr. 50 i 
indmeldelsesgebyr.(Jubilæumstilbud)  

 

- Markedsføringen af klubben, herunder generel 
information. 

Det blev besluttet, at JK fremadrettet opdaterer klubbens 
hjemmeside i samarbejde med sekretariatet.  
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4. Kassereren orienterer om den aktuelle økonomi  
ALS orienterede om kontingentopkrævningen.  
Der er desværre medlemmer, som endnu ikke har betalt. 
Golfbox-adgangen for disse restanter, bliver lukket i løbet 
af kort tid.  
 
Et mindre antal medlemmer har benyttet sig af muligheden 
for opdeling af kontingent i 2 rater.  
 

       
5. Forslag til nye tiltag i klubben 
Bestyrelsen drøftede nedsættelse af et ”Aktivitetsudvalg”. 
Det blev besluttet at ”søge” udvalgsmedlemmer via 
Nyhedsmail.   
 
6. Nyt fra udvalgene  
Bestyrelsens kontaktpersoner i de respektive udvalg 
orienterer: 

- Amatør- og ordensudvalg 
 

- Banekontrol: HPN orienterede om opstartsmøde 
afholdt for klubbens banekontrollører.  

 

- Baneudvalg: PEH orienterede om Banens Dag, hvor 
ca. 30 medlemmer mødte op og arbejdede i det mest 
forfærdelige vintervejr!.  

 
Greenkeeperne er i gang med at etablere ”mounts” på 
hul 5, hæve 10. teested, færdiggørelse af P-plads. 
  
Der bliver indkøbt nye lamper til P-plads.  
 
Carport til udlejnings golfcarts bliver etableret i løbet af 
april måned.  
 
Der lægges ny asfaltbelægning i indkørslen til området 
i uge 13 
  

- Begynderudvalg: BJ meddelte, at der vil blive afholdt 
opstartsmøde i begynderudvalget den 28. marts.  
 

- Husudvalg: Bestyrelsen afventer konkrete udspil til 
bygningsrenoveringen m.m., herunder specielt 
konkrete planer for renovering af omklædningsrum og 
toiletfaciliteter henset til det forestående jubilæum. 

 

- Handicapudvalg 

- Juniorudvalg 

- Natur- og Miljøudvalg 

- Sponsorudvalg 

- Sportsudvalg 

- Turneringsudvalg 
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Adhocudvalg:  

- Jubilæumsudvalg: ALS orienterede om udvalgets 
arbejde og planer for jubilæumsåret.  
       

7. Eventuelt 
Intet. 

 

Bilag:  
 

 Ingen        

Kommende 
møder: 

Tirsdag, den 20. marts kl. 16.30 
Onsdag, den 25. april kl. 16.30  
Mandag, den 11. juni kl. 16.30 
Onsdag, den 15. august kl. 16.30  
Tirsdag den 9. oktober kl. 16.30 
Tirsdag den 4. december kl. 16.30 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
  
 

 
  

  

  

  


