
 

Sønderjyllands Golfklub 
Uge Hedegaard – Golfbanevej 3 

6360  Tinglev 
Telefon: 7468 7525         

E-mail: sonderjylland@sdjgolf.dk 

www. sdj-golfklub.dk 

 

Uge Hedegaard, den 23. februar 2017 
 

Referat fra Bestyrelsesmødet, onsdag den 22. februar 2017  

 
Deltagere: John Riisberg (JR), Poul Erik Hansen (PH), Anne Lene Søndergaard 
(ALS), Bent Johnsen (BJ), Jesper Kraak (JK), Hans Peter Nielsen (HPN), Birgitte 
Bergmann (BB) 
 
Afbud: Søren Grill Andersen  

  

DDAAGGSSOORRDDEENN    

1. Godkendelse af referat fra seneste møde 
Referat fra seneste bestyrelsesmøde, bilag vedr. konstituering af bestyrelse, 
referat fra generalforsamling samt reviderede vedtægter blev godkendt og 
underskrevet.  
 

2. Siden sidst 
Orientering ved formanden og golfmanager 

 Nytårstræf – Aabenraa Kommune 
JR, som deltog, orienterede om nytårstræffet.  
 

 Brainstormingsmødet den 30. januar 
Godt møde, som bør gentages i efteråret, evt. ikke 
tidsbegrænset og med flere deltagere, som kommer ”udefra”.  
 

 Generalforsamlingen den 8. februar 2017 
God generalforsamling med god stemning og konstruktive 
debatter, hvor den primære fokus fra medlemmernes side var 
baseret på: ”hvad er godt for klubben”.  
 

 JR og PEH deltager i mødet ”det sønderjyske samarbejde” den 
23. februar 2017. 

 
3. Opsamling generalforsamlingen 

 Opgavefordeling bestyrelsen, herunder tovholder for den kommende 
linjeføring fra Kassø til grænsen. 
 
Bestyrelsen gennemgik opgavefordeling/kontakt til udvalg:  
  

Baneudvalg PEH 

Husudvalg JR 

Sponsorudvalg JR 

Sportsudvalg ALS 

Juniorudvalg SGA 

Hverve- og begynderudvalg BJ 
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Turneringsudvalg JK 

Banekontroludvalg HPN 

Handicapudvalg HPN 

Ordens- og amatørudvalget PEH 

Miljø BJ/HPN 

Jubilæumsudvalg (adhoc) ALS 

IT, hjemmeside, sociale 
medier, kommunikation og 
ikke sportslige aktiviteter 

JK 

 

PEH/BJ er tovholder vedr. den kommende linjeføring fra Kassø til 
grænsen.  
 

 Møde med Onsdagspigerne 
Bestyrelsen besluttede, at Forretningsudvalget afholder møde med 
formanden for Onsdagspigerne med henblik på udredelse af eventuelle 
misforståelser.  
 

 Lokalregel vedr. stier 
Idet stierne er blevet renoveret, og de fleste belagt med stenmel, 
drøftede bestyrelsen klubbens lokale regel: ”Alle veje og stier er 
integrerende dele af banen”. 
PEH har efterfølgende drøftet reglen med DGUs regel og hcp. 
konsulent og det er blevet konkluderet at den lokale regel fortsætter 
uændret. 
 

 Bedre brug af Facebook 
Enighed om intensivering af Facebook opslag. 
 

 Analyse af fald i antal greenfeegæster 
ALS udarbejder analyse på baggrund af de seneste års statistikker. 

 
4. Medlemssituationen 

Opgørelse vedrørende indmeldelser, udmeldelser og prøvemedlemmer 
Uændret i forhold til opgørelsen ved årsskifte.   
 
Drøftelse/beslutning vedr. indmeldelsesgebyr for ynglinge som overgår til 
seniormedlemskab i 2017. 
Som konsekvens af, at indmeldelsesgebyret jfr. generalforsamlingen nu er kr. 
2500,-, er indmeldelsesgebyret for ynglinge, der overgår til seniormedlemskab 
også kun kr. 2500,-   

  

55..  MMeeddlleemmsshhvveerrvvnniinngg    
Bestyrelsen drøftede hverve- og begynderudvalgets opfølgning og 
konklusioner på brainstorm-mødet den 30. januar. 
 
Udvalgets planer blev bearbejdet og tilrettelagt med håbet om tilgang af såvel 
flere prøvemedlemmer som flere etablerede medlemmer.  

 
6. Regnskab & Budgetopfølgning 

ALS havde før mødet rundsendt oversigt vedr. kontingent faktureringen.  
Bestyrelsen drøftede i den forbindelse budgettet for antal medlemmer og 
forventninger til udviklingen af samme.  
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På henvendelse fra Baneudvalget drøftede bestyrelsen indkøb af springvand til 
søen ved hul 18. Springvandet koster ca. 26.000. Det blev besluttet at investere i 
springvandet. Halvdelen sponseres af én af klubbens leverandører.   
 
 

7. Greenfee aftaler 2017 
Bestyrelsen drøftede klubbens aftaler med hoteller.  
Idet bestyrelsen har besluttet at samarbejde med Golfhæftet, besluttede 
bestyrelsen at samarbejds-hoteller kan tilbydes samme fordelagtige greenfee-
sats.  
 
Bestyrelsen besluttede, at tilbyde greenfee, til alle gæster, i juli måned til kr. 
150 i hverdage og kr. 200 i weekends.  
  

8. Drøftelse af modtaget tilbud på nedbrydning og opsætning af et antal 
udslagsbokse til driving-range 

Sønderjyllands Golfklub har fået tilbudt et brugt udslagsskur til en meget 
fordelagtig pris.  
Bestyrelsen drøftede tilbuddet og konkludere, at skuret ikke kan anvendes her.  
 

9. Driftsplanen for 2017 
Det blev besluttet, at for året 2017 udarbejde bestyrelsen ikke en egentlig 
driftsplan som opfølgningsværktøj. Bestyrelsen vurderer, at den månedlige 
budgetopfølgning og herved gennemgang af alle klubbens aktiviteter stemmer 
overens med en egentlig driftsplan.  
 

10. Udviklingsplaner for banen og bygninger, perioden 2017-2020 
Det blev besluttet at Bane- og husudvalg skal udarbejde en udviklingsplan for 
perioden 2017-2020.  
Begynder- og hverveudvalget skal tilsvarende udarbejde en udviklingsplan dog 
kun for perioden 2017 og 2018.  
 
Planerne skal være bestyrelsen i hænde senest 1. juni 2017.  
 

11. Nyt fra udvalgene 

 Juniorudvalg – tilmeldt Aktiv Fritid/Aabenraa Kommune 
 

 Baneudvalg 
PEH orienterede om:  
Færdiggørelsen af søen ved hul 18 
Færdiggørelse af renovering af stier 
Hul 13 – område ved green færdiggøres med rullegræs 
Nye ”out of bounds” områder 
Planer vedr. ny benzintank 
Green 1, 3 og 4 – drænes.  

 

 Sportsudvalget – Udvalget har afholdt møde med elitespillerne med henblik 
på fordeling af klubbens støtte-midler.  

Udvalget har fokus på elitespillernes synlighed i klubben generelt.  
Udvalget holder møde med alle holdkaptajner den 11. marts.  
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 Husudvalg 
Arbejdet med etableringen af ny eltavle i klubhuset forventes startet medio 
marts.  

 

 Jubilæumsudvalg – ALS/BB har udpejet udvalg, som er blevet inviteret til 
opstartsmøde.  

 
12. Personale 

Bestyrelsen drøftede ansættelse af pedel. 
 
Voksenlærling Martin Byg er sygemeldt i 14 dage pga. operation i arm.  
 

13. Henvendelser fra medlemmer 
Flere medlemmer har henvendt sig til sekretariatet vedr. anmodning om ændring 
af medlemsstatus. I henhold til klubbens vedtægter kan ændring af medlemsstatus 
ikke foretages nu, hvorfor alle medlemmer skal betale den opkrævning, som er 
sendt ud til betaling den 10. marts 2017. 
 
Bestyrelsen har modtaget henvendelse fra medlem vedr. forslag til 
vedtægtsændring. Forslaget henlægges til generalforsamlingen i 2018.   

 
14. Næste møde 

Følgende datoer blev fastlagt:  
Bestyrelsesmøde, onsdag den 29. marts kl. 16.30 
Bestyrelsesmøde, onsdag den 24. maj kl. 16.30 
Bestyrelsesmøde, onsdag den 7. juni kl. 16.30 
Møde med formænd for ”klubber i klubber” og udvalg, onsdag den 20. september 
Frivillig- og udvalgsturnering, søndag den 24. september   

   
15. Eventuelt 

Intet 
 

Referent: Birgitte Bergmann 

 

 


