
 

Sønderjyllands Golfklub    
Uge Hedegaard – Golfbanevej 3  
6360 Tinglev 
Telefon: 7468 7525         
E-mail: sonderjylland@sdjgolf.dk 
www. sdj-golfklub.dk 

 
 

Uge Hedegaard, den 14. juni 2017 
 

Referat fra Bestyrelsesmødet, onsdag den 7. juni 2017  

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

  

DDAAGGSSOORRDDEENN    

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

2. Siden sidst 
JR orienterede om:  

 Møde i Holstebro Golfklub vedr. greenfee samarbejde.  
½ greenfeeaftalen med Holstebro og  Trehøje er uændret medens aftalen med 
Esbjerg GK er ændret til 33%-aftale. Der henvises til opslag i klubberne.  
 

 Velkomstturneringen – godt arrangement, dog for få tilmeldte.  
 

 Der har været klage over elitespillere, som har kørt i golfcart og ikke har 
overholdt ”kørselsreglerne” på banen.  

 

 Aabenraa kommune vil i senioridrættens superelite og vi har anmodet 
om at være med når der foreligger noget konkret.  

 

 Der er indsendt ansøgning til Sydbankfonden vedr. tilskud til 
springvandet ved hul 18.  

 
BJ orienterede om møde vedr. den nye linjeføring Kassø – Frøslev.  
 

3. Godkendelse af bestyrelsens forretningsorden, samt drøftelse 
af bestyrelsens årshjul og klubbens organisering. 
 
Bestyrelsens årshjul blev godkendt med enkelte rettelser/tilføjelser. 
 
Forretningsordenen skal godkendes ved næste bestyrelsesmøde.  
 
Klubbens organisering skal drøftes ved bestyrelsens visionsmøde i august.  
 

4. Medlemssituationen  
BB orienterede om medlemssituationen. Fortsat medlemsfremgang. Der er pt. 
1021 aktive medlemmer.  
 
Der er pt. indmeldt 41 prøvemedlemmer.   
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5. Medlemshvervning  
Åbent Hus/Golfens dag den 30. april  
Der deltog 22 medlemmer med ”venner”.  
 
Golf med en ven – den 28. maj og 25. juni 
Der deltog 10 medlemmer med ”venner” den 28. maj og for nuværende er der 
allerede tilmeldt mange til arrangementet den 25. juni.  
 
Det konkluderes at ”Golf med en ven” er en succes.  
Der appelleres fortsat til at også medlemmer, som har været her i klubben i 
mange år, deltager!  

 
6. Regnskab & Budgetopfølgning 

 
ALS havde rundsendt budgetopfølgningen pr. 30. april 2017 med tilhørende 
redegørelse den 21. maj 2017, og der var ikke yderligere bemærkninger hertil. 
 
ALS gennemgik herefter den foreløbige budgetopfølgning pr. 31. maj 2017, 
som viser, at kontingentindtægterne er 61 tkr. lavere end budgetteret. 
 
Tilgodehavende kontingenter mv. udgør 31 tkr. pr. 31. maj 2017 mod 102 tkr. 
pr. 30. april 2017.  
Bestyrelsen takker Sekretariatet for den store indsats med at få nedbragt 
vores tilgodehavender hos medlemmerne.  
 
Greenfeeindtægterne er lidt lavere end budgetteret, hvilket skyldes det kølige, 
blæsende vejr i maj. 
 
Banens samlede forbrug pr. 31. maj 2017 er 13 tkr. større end budgetteret, og 
det skyldes periodeforskydninger på en række poster.  
 
Udgifterne til administration er 65 tkr. lavere end budgettet pr. 31. maj 2017, 
og skal bl.a. henføres til en periodeforskydning på udgifterne til markedsføring 
og scorekort. 
 
Pr. 31. maj 2017 er udgiften til lønninger og andre personudgifter fortsat lavere 
end budgetteret.  
 
Investeringen i løvblæser blev 18 tkr. større end budgetteret (budgettet var 87 
tkr.). 
 

7. Udviklingsplaner for banen og bygninger, perioden 2017-2020, samt plan for 
arbejdet i Begynder- og Hverveudvalget 2017 – 2018  

 

Idet ikke alle udvalg har afleveret udviklingsplaner, blev punktet udsat til næste 
møde.  
 

8. Nyt fra udvalgene 
 
Baneudvalg 
PEH orienterede om etableringen af springvand i søen ved hul 18.  
Taget på greenkeepergården skal skiftes. PEH indhenter tilbud, som skal drøftes 
ved næste bestyrelsesmøde.  
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Jubilæumsudvalg 
ALS orienterede om arbejdet i jubilæumsudvalget. For nuværende er der taget 
initiativ til mange spændende aktiviteter i jubilæumsåret.  
Tema og fokus er målrettet klubbens egne medlemmer samt markedsføring 
generelt af klubben.  
 
Natur- og miljøudvalget 
HPN meddelte, at udvalgets arbejde i forbindelse med Miljøredegørelsen snart er 
tilendebragt.  
  

9. Personale 
 
Voksenlærling Martin Byg har netop bestået greenkeeperassistent eksamenen 
med meget flotte karakterer.  

 

10. Henvendelser fra medlemmer 
 
Henvendelse fra medlemmer vedr. kontingent og indmeldelsesgebyr.  
Bestyrelsen drøftede henvendelserne og de respektive medlemmer vil blive 
besvaret direkte.  
 
Inger Eybye ønsker ”Møde med formænd for ”klubber i klubber” og udvalg, 
onsdag den 20. september” flyttet.  
Mødet er blevet flyttet til mandag den 25. september.  
Dagsorden følger.  

 
11. Næste møde 

 
Bestyrelsesmøde, mandag den 14. august, kl. 16.30 
Bestyrelsesmøde, onsdag den 13. september, kl. 16.30 
Bestyrelsesmøde, onsdag den 25. oktober, kl. 16.30 
Bestyrelsesmøde, onsdag den 6. december, kl. 16.30 
 
Visionsmøde, Bestyrelsen, mandag den 28. august, kl. 12.00 
 
Møde med formænd for ”klubber i klubber” og udvalg, onsdag den 25. september 
 
Frivillig- og udvalgsturnering, søndag den 24. september   
 
Medlemsmøde, tirsdag den 28. november, ikke endeligt fastlagt 

   
12. Eventuelt 

 
JR indhenter forslag til ur til driving-range 
 
BB indkøber klaverbænk 
 
Der søges et team af frivillige, som vil male restauranten. 

 
 

Referent: Birgitte Bergmann 

 


