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Referat fra bestyrelsesmøde  

Onsdag, den 25. oktober 2017 kl. 16.30 i klubhuset 
   

Deltagere:       Poul Erik Hansen (PH), Anne Lene Søndergaard (ALS), 
Bent Johnsen (BJ), Hans Peter Nielsen (HPN) Søren G. 
Andersen (SGA), Birgitte Bergmann (BB) 

 
Fraværende:  John Riisberg med afbud 
  Jesper Kraak med afbud 

Anne Lene Søndergaard mødte kl. 17.50 (p.g.a. kø på 
motorvejen) 

 

                                                        

DDAAGGSSOORRDDEENN    

1. Godkendelse af referat fra seneste møde 
Godkendt og underskrevet. 
 

2. Siden sidst 
Orientering ved formanden og golfmanageren. 
 
PEH orienterede om møde i Forretningsudvalget, hvor der er blevet afholdt 
medarbejdersamtale med BB.  
 
Frivillig- og udvalgsturnering, søndag den 24. september. Hyggelig afvikling af 
turneringen. Bestyrelsen efterlyser årsag til det forholdsvise lille tilmeldingsantal og 
forslag til evt. ændring af ”belønnings-aktivitet” for udvalgsmedlemmer og frivillige.  
 
Sønderjyllands Golfklub har modtaget kr. 10.000 fra Sydbank Fonden. Beløbet er 
dedikeret springvand i sø ved hul 18.  
 
Punktet ”Generel information og Face Book opslag” som på bestyrelsesmødet den 
14. august blev foreslået drøftet, udsættes, på grund af JKs afbud til dette møde, 
til næste bestyrelsesmøde.  
 

3. Medlemssituationen  
Opgørelse vedrørende indmeldelser, udmeldelser og prøvemedlemmer.  
BB orienterede om medlemssituationen. Tilfredsstillende udvikling af 
medlemstilgang, med henvisning til antal indmeldelse af årets 
prøvemedlemmer og indmeldelser ifm. årets medlemshvervningskampagner.  
 

4. Medlemshvervning  
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Bestyrelsen drøftede organiseringen i forbindelse med Begynder- og 
hverveudvalget.  
På grund af vigtigheden af stor fokus på både begyndere og 
hvervningsaktiviteter besluttede bestyrelsen at opdele Begynder- og 
hverveudvalget i to selvstændige områder: 
   Begynderudvalg - Mona Jespersen er formand. 
   Klubbens hvervningsaktiviteter vil fremadrettet varetages af klubbens 
golfmanager i samarbejde med bestyrelsen.  
 
Bestemmelser for udvalg vil i den forbindelse blive ajourført ligesom der vil 
blive udarbejdet kommissorium for hvervningsområdet. Bestemmelser og 
kommissorie skal godkendes på det kommende bestyrelsesmøde. (BJ og BB)  

 
5. Regnskab & Budgetopfølgning 

ALS havde rundsendt budgetopfølgningen for september 2017 med tilhørende 
redegørelse. 

 
Ifølge den fremsendte redegørelse afviger kontingentindtægterne og 
indmeldelsesgebyrer afviger negativt med 109 tkr. pr. 30. september 2017. 

 
Realiserede greenfee indtægter pr. 30. september 2017 er 112 tkr. under 
budgettet, hvilket er en forøgelse med 57 tkr. i forhold til august 2017. 
Der er også registreret færre gæster i september 2017 sammenlignet med 
september 2016. Til gengæld er gennemsnit-greenfee’en pr. spillet runde 
højere i september 2017 sammenholdt med september 2016. 

 
Husudvalgets forbrug pr. 30. september 2017 er 194 tkr. lavere end 
budgetteret, hvoraf bl.a. 74 tkr. skyldes periodeforskydninger vedrørende 
tilskud fra Aabenraa Kommune samt betaling af el, og at der er forbrugt 54 tkr. 
mindre til rengøring end budgetteret pr. 30. september 2017.  

 
Pr. 30. september 2017 er der forbrugt 69 tkr. mindre til driften af banen end 
budgetteret, hvilket bl.a. skyldes periodeforskydninger på 82 tkr. vedrørende 
udgifter til gødning samt sand og frø. 

 
ALS havde også udarbejdet og fremsendt en opfølgning pr. 30. september 
2017 på estimatet (forventet driftsresultat) pr. 31. december 2017. 

 
Opfølgningen viser, at der skal realiseres 66 tkr i indtægter i perioden 1. 
oktober til 31. december 2017 og de samlede udgifter skal holdes inden for en 
ramme på 1,3 mio. kr., hvis 2017-regnskabet skal udvise et 0-resultat. 
 
Herudover blev der orienteret om følgende:  
 

 Indledende drøftelse af budget 2018 
Bestyrelsen ser frem til udvalgenes forslag/ønsker til deres respektive 
budget for 2018.  
 

 Forslag til renovering af P-plads v/PEH 
PEH orienterede om indhentede tilbud til renovering af P-Plads, herunder 
ny asfalt belægning, nye lamper mv.  
 

 Forslag til indkøb af golfcarts v/PEH 
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Idet klubbens golfcarts er udtjente og der skal investeres i nye, orienterede 
PEH om tilbud fra forskellige leverandører.  
 

 Nyt tag på maskinhus v/PEH 
Idet taget på maskinhuset er utæt orienterede PEH om indhentede tilbud 
på nyt tag. 

 

 Ny benzintank v/BB 
Der vil blive taget trykprøver af nuværende benzintank. Såfremt tanken ikke 
”klarer” prøven skal der etableres ny benzintank.  
  

6. Opfølgning - bestyrelsens visionsmøde 

 Bestyrelsens handleplan 

 SWOT analyse – sammenskrivning (bilag udleveret i seneste møde) 
 

På grund af formandens fravær ved dette møde blev punktet udsat til næste 
møde.  

 
7. Evaluering – møde med KiK og Udvalgsformænd 

KiK:  
På mødet anmodede Onsdagspigerne v/Inger Eybye om at forkorte 
tilmeldingsfristen fra 2 dage til 1 dag.  
 
Bestyrelsen drøftede anmodningen og besluttede at tilmeldingsfristen fortsat 
er 2 dage før spilledagen. Dette af hensyn til banens generelle store 
belægning og at medlemmer, som ikke er medlem af en ”klub i klub”, har 
mulighed for at planlægge golfrunder.  
 
Ved næste møde skal Generelle betingelser for Klubber i klubben drøftes og 
evt. opdateres.  
 
Udvalgsformænd:  
Bestyrelsen drøftede dagsordenen til det årlige møde med udvalgsformænd. 
Punktet ”orientering fra udvalgsformændene” opfattes forskelligt. Bestyrelsen 
vil fremadrettet konkretisere punktet, evt. overveje ny mødeform vedr. kontakt 
og evaluering/status-orientering fra udvalgene. 
 

8. Planlægning af medlemsmødet den 28. november.  
Det blev endelig besluttet at afholde medlemsmøde tirsdag den 28. november 
kl. 19.00.  
Ved medlemsmødet vil der blive orienteret om planer for udvikling af bane og 
bygninger, jubilæums-aktiviteter og nyt fra Thor.  

 
Inden mødet kl. 18.00 vil medlemmer have mulighed for deltagelse i 
fællesspisning/Grønlangkål.  
 

9. Nyt fra udvalgene 
Herunder bl.a.: 

 Evaluering af møde med Begynder- og Hverveudvalget samt opdeling af 
arbejdsområder. 
BJ orienterede om evalueringsmødet, som er blevet afholdt i Begynder- og 
hverveudvalget, herunder Projekt Mediehus, mentorordningen, samarbejde 
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med Thor (undervisning og golfsæt), Åbent Hus arrangementer, opdeling af 
udvalget mv.  
BJ og Birgit Kirchhübel har ligeledes afholdt evalueringsmøde med Thor, 
hvor begynderhold/opstart, indhold/længde træningslektioner, 
mentorordningen/hjælpere, begyndersæt. Herudover blev forslag til 
træning generelt og nye træningstiltag drøftet, ligesom forslag til 
hvervningsaktiviteter blev drøftet.  
 

 Baneudvalg 
PEH orienterede om banens status. Der er ”vådt” på banen. Bortset fra 
green 1, 3  og 4 vil øvrige greens holdes åbne så langt tid som muligt. Spil 
til vintergreens kan forekomme i perioder.  
 

 Møde med Hus- og Baneudvalgsformænd – opdeling af arbejdsområder.  
Opgaverne i de to udvalg er nu opdelt således:  
Husudvalg – har ansvar for alt med ”sokkel” 
Baneudvalg – har ansvar for alt med ”rod”  
 

 Oplæg fra Jubilæumsudvalget vedr. program for jubilæumsåret.  
ALS fremlagde Jubilæumsudvalgets forslag til program for 
jubilæumsudvalget.  
Forslagene blev godkendt af bestyrelsen. 
 

 Sportsudvalg 
ALS meddelte, at Sønderjyllands Golfklub i sæson 2018 kun er 
repræsenteret ved 1 damehold, nemlig 1. division. Birgit Kirchhübel vil 
være holdets holdkaptajn.  
Udvalget arbejder pt. på planlægning af sæson 2018.  
 

 Husudvalg 
BB orienterede om nyt emfang, som af hensyn til Fødevareministeriets 
forordninger, er installeret i køkkenet.  
Der er endvidere installeret ny varmeventilation i restaurantlokalet.  

  
10. Personale 

I greenkeeperstaben afspadseres optjente timer på dage, hvor det ikke er muligt at 
arbejde på banen pga. regn.  
 
Bente Møller Petersen arbejder på vintertid i perioden oktober-marts (3 dage pr. 
uge)  
 

11. Henvendelser fra medlemmer 
- Henvendelse fra Karsten Sigvald Christensen vedr. Klubber i Klubbens 

blokeringer. 
Henvendelsen er taget til efterretning og bestyrelsen vil overveje 
opdatering/ændring af Generelle betingelser for Klubber i Klubben.  
 

- Henvendelse fra Jes Schram vedr. afstandsmarkeringer 
Bestyrelsen drøftede henvendelsen og konkluderede, at der fortsat kun vil 
være afstandsmarkeringer i fairway. Afstandsmarkeringer, som foreslået langs 
med fairways, vil kræve store tidsmæssige ressourcer under klipning.   
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- Henvendelse fra John Wehner vedr. klage over episode på 
banen/Torsdagsherrerne.  
Henvendelsen er taget til efterretning og bestyrelsen vil overveje 
opdatering/ændring af Generelle betingelser for Klubber i Klubben.  
 

- Henvendelse fra Ellis Bruun vedr. 9-hullers medlemskab.  
Bestyrelsen drøftede henvendelsen og konkluderede at der fortsat ikke vil blive 
tilbudt 9-hullers medlemskab.  

 
12. Næste møde 

Medlemsmøde, tirsdag den 28. november 2017, kl. 19.00. 
  
Bestyrelsesmøde, torsdag den 7. december, kl. 16.30. 

  
13. Eventuelt 
 
 

  

RReeffeerreenntt::    

BBiirrggiittttee  BBeerrggmmaannnn  


