
 

Sønderjyllands Golfklub 
Uge Hedegaard – Golfbanevej 3 

6360  Tinglev 
Telefon: 7468 7525         

E-mail: sonderjylland@sdjgolf.dk 

www. sdj-golfklub.dk 

 

Uge Hedegaard, den 3. april 2017 
 

Referat fra Bestyrelsesmødet, onsdag den 29. marts 2017  

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

  

DDAAGGSSOORRDDEENN::  

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

2. Siden sidst 
Orientering ved formanden og golfmanager 

Møde med formanden for Onsdagspigerne 
JR og BB har afholdt møde med formanden for Onsdagspigerne vedr. 
afklarende spørgsmål.  
 

 Hjertestarterkursus 
Der har været afholdt hjertestarterkursus. 12 medlemmer/ansatte 
deltog.  
 

 Fondsansøgninger – tovholder? 
Idet Poul Th. Thomsen har meddelt at han ikke ønsker at være 
klubbens fonds-ansøger, drøftede bestyrelsen nye emner til hvervet.  
FU afholder møde vedr. det videre forløb med hensyn til 
fondsansøgninger.  
 

 Ny linjeføring/Kassø-Padborg 
Bestyrelsen drøftede status på høringen som pt pågår.  
 

 Ny Eltavle 
Der er blevet etableret ny eltavle idet den gamle tavle ikke var 
tidssvarende og der ikke var mulighed for yderligere tilslutninger.  
 

 Nye spots i Proshop 
Proshoppens belysning har ikke været tilstrækkelig, hvorfor der er 
blevet etableret spots i Proshoppen.  
 
Håndvaske armaturer 
Der er blevet etableret berøringsfri håndvaske amaturer i alle toilet- 
og baderum.  
 

 Status – opvarmningsforanstaltninger i restaurant 
Husudvalget og BB indhenter pt. tilbud på 
opvarmningsforanstaltninger/ventilation til restauranten.  
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 Møde med TDC vedr. evt. ny erhvervsaftale 

Bente og BB har afholdt med med TDC vedr. evt. ny telefoni aftale. 
Processen besværliggøres pga. områdets dårlige mobil dækning.  
 

 Møde Telesikring – ny aftale 
 Der er indgået ny aftale med Telesikring.  
 
              DGU årsmøde den 17. og 18.3.2017  
 JR og BB deltog i DGUs repræsentantskabsmøde.  

Ved temamødet blev der orienteret om de nye golfregler og 
ændringer i hcp. systemet, som vi skal forvente i løbet at de næste år.  
På Repræsentantskabsmødet blev det bl.a. besluttet at F´et på 
fleksmedlemmernes DGU kort fremadrettet ikke vil fremgå, hvilket vil 
give store besparelse ved medlemskategori ændringer mv.  
DGUs forslag til forhøjelse af DGU-kontingent blev nedstemt.  

 
Udlejnings golfcarts 
Sekretariatet har indgået aftale med medlem vedr. udlejning af privat 
golfcart. Klubben råder således nu over 6 golfcarts til udlejning.  

 
3. Gennemgang af bestyrelsens årshjul, bestyrelsens arbejde m.m. 

Bestyrelsens årshjul blev drøftet og det blev besluttet at udarbejde et mere 
detaljeret årshjul.  
 
Det blev besluttet, at alle relevante udvalg skal udarbejde årshjul. Årshjulet 
skal være udarbejdet senest juni måned i år og hermed være et 
styringsværktøj for udvalgenes planlægning, budgettering mv.  
 
På opfordring fra bestyrelsen drøftedes sekretariatets arbejdsbetingelser. 
Sekretariatet anmodes om at komme med forslag til hvorledes 
arbejdsbetingelserne kan forbedres med hensyn til bl.a. støj- og forstyrrelses- 
minimering.  
 

4. Medlemssituationen 
BB orienterede om medlemssituationen.  
Marts-måned-kampagnen, hvor etablerede medlemmer kunne indmelde sig i 
Sønderjyllands Golfklub uden indmeldelsesgebyr, har givet 25 nye medlemmer, 
som var det maximale antal, der kunne få lov til at benytte sig af tilbuddet.  
 
Der er 19, som har tilmeldt sig prøvemedlemsforløb.   

  
5. Medlemshvervning  

BJ orienterede om Begynder- og hverveudvalgets forslag til 
medlemshvervning.  
Det blev besluttet, at medlemmer som hverver medlemmer får et gavekort til 
Proshop eller Restaurant. Betingelsen for at modtage et gavekort er at 
prøvemedlemmet har betalt gebyr for deltagelse i prøvemedlemskabsforløbet, 
kr. 500.  
 
BJ er i dialog med nogle af kommunens sportsklubber/-foreninger vedr. 
golfmedlemskab til disses medlemmer.  
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6. Regnskab & Budgetopfølgning 
Betalingsfristen for kontingenter mv. for 2017 var 10. marts 2017, og ALS 
fremlagde, at pr. 23. marts 2017 udgør tilgodehavende kontingenter hos 
medlemmerne 388 tkr., hvilket svarer til, at 91 % af kontingenterne er 
indbetalt. 
ALS oplyste, at udestående kontingenter pr. 23. marts 2017 lå på niveau med 
23. marts 2016. 
 
Indtægterne fra seniorkontingenter er et særligt opmærksomhedspunkt for 
bestyrelsen, og bestyrelsen afventer resultatet af den hvervekampagne, som 
har løbet i marts måned. 
 

7. Udviklingsplaner for banen og bygninger, perioden 2017-2020, samt plan for 
arbejdet i Begynder- og Hverveudvalget 2017 – 2018  
Det forventes at Bane-, Hus- og Begynderudvalgets planer for nævnte perioder er 
klar til bestyrelsen i juni måned.  
 

8. Nyt fra udvalgene 
Sportsudvalg:  
ALS orienterede om arbejdet i Sportsudvalget, herunder:  
Der har været afholdt opstartsmøde med holdkaptajner.  
Sportsudvalget har fordelt støtte til elitespillerne.  
Sportsudvalget har fokus på elitespillernes synlighed i klubben. Herudover 
arbejder udvalget med oplæg til generel opbakning til elitespillernes 
hjemmekampe.  
 
Baneudvalg: 
PEH orienterede om Banens Dag. God dag med stor opbakning fra medlemmer.  
Søen ved hul 18 er næsten færdig etablereret og der arbejdes med projekt-
springvand.  
Området ved green 13 vil i uge 14 blive belagt med rullegræs.  
PEH orienterede om revner i taget/greenkeepergården. Der vil blive indhentet 
tilbud, hvorefter der tages stilling til det videre forløb.  
 
Baneudvalget opfordrer til, at der bliver lavet et ”katalog” med oversigt over 
opgaver som frivillige anmodes om at hjælpe med. PEH arbejder videre med 
forslaget.  
 
Jubilæumsudvalg:  
ALS orienterede om opstartsmødet, som har været afholdt i det adhoc nedsatte 
Jubilæumsudvalg.  
Jubilæet skal ud over intern markering også være medvirkende til markedsføring 
og synliggørelse af klubben.  
 
Begynderudvalg:  
BJ orienterede om opstartsmødet for mentorer og tirsdags-turnerings hjælpere.  
 
Juniorudvalget:  
SGA orienterede om junior-opstart.  
Der mangler medlemmer i juniorudvalget – forældre til juniorspillere opfordres til at 
indgå i udvalget.  
SGA orienterede om udvalgets muligheder for støtte juniorspillere. Udvalget 
støtter kun ved JDT, Kredsturneringer og årgangsmesterskaber, det vil sige 
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udvalget støtter bredden. Udvalget har ikke mulighed for at støtte individuelt og 
anmodede i den forbindelse eliteudvalget om at tilgodese juniorspillere med 
ambitioner. ALS svarede i den forbindelse at alle spillere, også juniorspillere, var 
blevet tilgodeset på baggrund af deres ansøgninger og ambitionsniveau for sæson 
2017.  
 

9. Personale 
Svend Hansen er ansat som ny pedel i sæson 2017.  
Morten Lenz er ansat som sæsonansat greenkeeper. 
 

10. Henvendelser fra medlemmer 
På henvendelse fra medlem, vedr. Torsdagsherrernes starttider i vintersæsonen, 
og uheldig opførsel overfor medlemmet, har Torsdagsherrerne beklaget den 
opståede situation.  
For vintersæson 2017/18, vil der blive fastlagt retningslinjer for Torsdagsherrerne 
fortrin.  

 
11. Næste møde 

Følgende datoer blev fastlagt:  
Bestyrelsesmøde, onsdag den 26. april 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   

   
12. Eventuelt 

BJ opfordrede til at ”vende” banen en gang i mellem, således at medlemmer som 
kun spiller 9-huls runder også har mulighed for at spille bag-ni.  
 
 
 
 

Referent: Birgitte Bergmann 

 

 


