
 

Sønderjyllands Golfklub 
Uge Hedegaard – Golfbanevej 3 

6360  Tinglev 
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E-mail: sonderjylland@mail.dk 
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Uge Hedegaard, den 12. december 2016 
 

Referat fra Bestyrelsesmødet, torsdag den 8. december 2016  

 
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 

 

DAGSORDEN  

1. Godkendelse af referat fra seneste møde 
Godkendt og underskrevet 
 

2. Siden sidst 
Herunder beslutningssager fra FU 
- Forslag til stillingsbeskrivelse for golfmanagerstillingen.  

Godkendt 
 

- Fremadrettet samarbejdsaftale med Esbjerg, Holstebro og Trehøje  
JR er i dialog med klubberne og det forventes at der indgås aftale for sæson 
2017.  
 

- Opfølgning på medlemsmødet den 2. november 2016 
Bestyrelsen betragter mødet som godt og konstruktiv. De mange gode forslag, 
som blev frembragt af de fremmødte er taget til efterretning og vil indgå i 
bestyrelsens drøftelser for klubbens udvikling.  

 
Orientering ved formanden og golfmanager 

- Møde vedr. Partnerskabsaftalen med kommunen (skolesamarbejde) 

Sønderjyllands Golfklub fortsætter samarbejdet med Aabenraa 

Kommunes skole med henblik og forhåbning om indmeldelse af flere 

juniorer.  

3. Medlemssituationen 
BB orienterede om medlemsstatus.  
For tiden modtager sekretariatet mange henvendelse vedr. udmeldelser og 
anmodninger om medlemskategori ændring og det må konstateres af klubben 
vil opleve medlemstilbagegang idet antallet af nye medlemmer ikke svarer til 
det forventede antal.  
Stort set alle senior udmeldelser er aldersrelateret, alternativt flytning fra 
området.  
 

4. Medlemshvervning  
Konstateringen af nedgangen i medlemsantallet nødvendiggør at bestyrelsen 
drøfter og bearbejder forskellige alternativer/forslag, som vil kunne tiltrække 
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nye golfspillere og etablerede golfspillere. Forslagene vil blive præsenteret ved 
generalforsamlingen.  
 
Det blev besluttet at afholde et brainstormings møde (11. januar 2017) vedr. 
strategi for medlemshvervning i Sønderjyllands Golfklub.   
Deltagere: Begynder- og hverveudvalget, bestyrelsen samt Bente og Thor.  

 
5. Regnskab & Budgetopfølgning 

ALS havde udarbejdet opfølgningen pr. 30. november 2016 på estimatet 
(forventet driftsresultat) pr. 31. december 2016. 
Opfølgningen viser, at der fortsat kan forventes et nettooverskud på ca. 40 tkr. 
for 2016. 
 
Baneudvalgsformand Bjarne Hoffmann har anmodet bestyrelsen om dennes 
holdning til leasing aftaler.   
Leasing aftaler generelt blev drøftet og der var enighed om, at når der foreligger 
konkrete forslag og ønsker til investeringer, kan betalingshåndteringen behandles.  

 
6. Budget 2017, 1. behandling 

I henhold til forslag og ønsker fra udvalgene samt forventet medlemstal pr. 1. 
januar 2017 udviser 1. udkast til 2017-budgettet et underskud ved uændrede 
kontingentsatser. 
Bestyrelsen drøftede budgetforslagene og fandt justeringer/besparelser, 
således at 2017-budget kan udvise overskud. 
 
Som konsekvens af 1. udkast vil der blive budgetteret med en stigning i 
kontingentet mm. 
 
Forslag til investeringer i maskiner i 2017: 
Bestyrelsen gennemgik baneudvalgets 3 ønsker til investeringer i maskiner i 
2017. Investeringen i en ny greenkeeperbil ”blev parkeret” under 1. 
behandlingen, og afventer, hvad det reviderede 2017-budget viser.  
 
Husudvalgets forslag til investeringer i 2017: 
Husudvalget har fremsendt 11 forslag til investeringer, der spænder fra 31 tkr. 
til 1,1 mio. kr. Bestyrelsen besluttede, at investeringen i en ny el-tavle skal 
iværksættes samt at ombygningen af dameomklædningen skal gennemføres i 
2017. Investeringen i Genvex-anlæg til restauranten bør også gennemføres, 
men prisen skal undersøges nærmere, da den vurderes som værende for høj. 
Investeringen i nye havemøbler ”blev parkeret” under 1. behandlingen. 
Andre mindre investeringer flyttes til driften, da der er tale om reparationer og 
vedligehold bl.a. udskiftningen af blandingsbatterier og urinaler. 
Projekt ”overdækning af driving rangen” er pt. for løst beskrevet, og indgår ikke 
i prioriteringen for 2017.  
 
ALS udarbejder et revideret budgetoplæg for 2017 pga. ovenstående, som vil 
blive behandlet ved det kommende bestyrelsesmøde. 
 

7. Opfølgning på driftsplanen for 2016 
Ingen bemærkninger. 
 

8. Nyt fra udvalgene 
Herunder:  
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Juniorudvalg: Henvendelse fra DIF vedr. støtte til grænseoverskridende 
projekter. SGA er orienteret.  
 
Baneudvalget: PEH orienterede om arbejdet som pt foregår på banen, 
herunder færdiggørelse af sti-renoveringen og fjernelse/beskæring af træer.  
Renoveringen af søen ved hul 18 udskydes til januar/februar 2017. 
Banens dag er fastlagt til lørdag den 18. marts 2017.  
 
Begynderudvalget: BJ opfordrer til brainstormingsmøde med 
bestyrelsesmedlemmer samt hverve- og begynderudvalg som deltagere. Se 
punkt 4.  
 
Sportsudvalget: ALS orienterede om opstartsmøde, afholdt i Sportsudvalget.  
Udvalget har fordelt arbejdsopgaver og der planlægges møde med alle 
holdkaptajner ultimo januar 2017.  
 
Opgavefordeling mellem hus- og baneudvalg.  
Opgavefordelingen blev drøftet og det blev besluttet at Husudvalgets opgaver 
relaterer sig til ”alt under tag”. Baneudvalget har alt øvrigt.  

 
9. Personale 

Intet 
 

10. Henvendelser fra medlemmer 
Herunder 

- Forespørgsel fra Morgenfruerne og Onsdagspigerne vedr. anmodning om 
tilladelse til fortsættelse af deres respektive turneringsafvikling i juli måned.  

Bestyrelsen drøftede anmodningen og besluttede, at de 2 klubber hermed kan 
afvikle normal turneringsafvikling i juli måned, dog med betingelsen at 
sekretariatet har råderet over de tildelte tider såfremt de i sæsonen modtager 
henvendelser fra grupper, som ønsker at benytte de tildelte tider. Samme 
råderet har turneringsudvalget over de tildelte tider, såfremt de påtænker 
turneringsafvikling i juli måned.   

 
- Henvendelse fra medlem vedr. ansøgning om midler til velgørende og 

almennyttige foreninger.  
ALS undersøger om vi kan komme i betragtning.  

 
11. Greenfee 2017 

Det blev besluttet at greenfee i 2017 er som følger:  
Hverdage kr. 300 
Weekends og helligdage kr. 400 
 
Herudover blev det besluttet, at Sønderjyllands Golfklub for året 2017 indgår i 
Golfhæfte samarbejdet. 
 
Der overvejes greenfee tilbud i juli måned.  
 

12. Generalforsamling, 8. februar 2017 
Bestyrelsen drøftede en omskrivning af klubbens vedtægter så de bliver mere 
tidssvarende. JR arbejder videre med forslaget.  
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13. Næste møde 
Bestyrelsesmøde samt møde med Begynderudvalg, onsdag den 11. januar 2017.  
 
Generalforsamling, onsdag den 8. februar 2017. 

   
14. Eventuelt 

 
 

Referent: Birgitte Bergmann 

 


