
 

Sønderjyllands Golfklub 
Uge Hedegaard – Golfbanevej 3  
6360  Tinglev 
Telefon: 7468 7525         
E-mail: sonderjylland@sdjgolf.dk  
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Uge Hedegaard, den 23. oktober 2018 
Referat af bestyrelsesmøde 

Mandag, den 22. oktober 2018 kl. 16.00 
    

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.  
Godkendt. Underskrives ved næste møde.  

 
2. Planlægning Medlemsmøde den 7. november. 
Bestyrelsen drøftede og besluttede emner til Medlemsmødet, 
herunder klubbens økonomi generelt, Bane- og Husudvalgets 
planer 2019 samt orientering fra Thor vedr. planer for 
udvikling af træningsfaciliteter.  
Invitation sendes via Nyhedsmail i uge 43.  

 
3. Daglig drifts anliggender, herunder:  
Video overvågning på P-plads? 
På grund af den seneste tids hærværk på klubbens og private 
golfcarts blev det besluttet at indhente tilbud på projektører og 
video overvågningsanlæg. (PEH, BB) 
 
Pedelbolig – fremadrettet? 
Flere forslag blev drøftet og der er enighed om at boligen 
også fremadrettet udlejes som bolig. 
 
Jubilæumsgaven – stillingtagen til indkøb 
Bestyrelsen besluttede at der indkøbes nye resultattavler for 
beløbet som er indkommet som gaver i forbindelse med 
jubilæumsreceptionen.   
 
Henvendelse fra Husudvalget vedr. rengøringsniveau 
generelt.  
Bestyrelsen besluttede at tage kontakt med klubbens 
rengøringsansvarlige vedr. opjustering af rengøringsniveau.  

 
4.  Begynderudvalg/Tirsdagsturnering 
BJ orienterede om oplæg til forenkling af afviklingen af 
Tirsdagsturneringerne.  
Overordnet ingen ændringer af nuværende måde at afvikle 
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⚫  Side 2   

tirsdagsturneringerne på, men forenkling af 
turneringsledelsens opgaver.  
Bestyrelsen godkendte oplægget og BJ foranlediger videre-
bearbejdning/-formidling.    

       
5. 5. Eventuelt 

PEH orienterede om Baneudvalgets/chefgreenkeepers forslag 
til vinterbane. Når der skal spilles til vintergreens, vil hul 3 
blive lukket og der spilles således kun til 17 huller over 
vinteren. Dette for at skåne området ved hul 3. 
 
ALS orienterede om proceduren for budgetlægning 2019. 
 
BJ appellerede til at bestyrelsen tager ønsket vedr. etablering 
af en seniorklub til efterretning.  
 

Kommende 
møder: 

Medlemsmøde, onsdag den 7. november, kl. 19.00 
Bestyrelsen møder kl. 17.30 – formøde.  
 
Bestyrelsesmøde, onsdag den 12. december kl. 16.30 
 

  


