
Sønderjyllands Golfklub 

Notat fra medlemsmøde 

Mandag den 6. september 2021 i klubhuset, Uge Hedegaard 

 

Dagsorden 

1. Orientering om nyt træfældningsprojekt 

2. Orientering om omlægning af green på hul 3 

3. Orientering om banens kommende udviklingsplan 

4. Orientering om foreningsudviklingen generelt og herunder en orientering fra 

arbejdsgruppen “vær stolt af din klub” (bl.a. klubbens sociale liv) 

5. Orientering fra arbejdsgruppen om den aktuelle medlemshvervning og Funnel First  

6. Eventuelt 

 Seniorklub 

 Greenfee Club No. 1 

 2 bolde og plads på banen 

 

1. Orientering om nyt træfældningsprojekt ved Bjarne Hoffmann 

Præsentation vedlagt. Klubben har gennemført fase 1 i træfældningsprojektet. Det planlægges at 

fase 2 igangsættes i efteråret 2021. Der er tale om områderne mellem hul 11 og 12 samt området 

mellem hul 14 og 15. Banen vil ikke blive påvirket af projektet, da kørsel kan ske på de bestående 

adgangsveje. 

Spørgsmål om fases 1 ikke skulle afsluttes inden fase 2, da der er en del krat, i den tidligere granskov. 

De løvfældende træer i områderne vil fremover fortrænge krattet. 

 

2. Orientering om omlægning af green på hul 3 Ved Bjarne Hoffmann 

Greenen skal omlægges fordi den ikke længere kan bevare den kvalitet de resterende greens har på 

banen. Den nye green kommer til at få et lidt andet design med ny placering af bunkers og etablering 

af run-off område bag green. Endelig vil greenen blive i 3 markante niveauer. 

Der fældes træer på hullet og kløften til venstre fyldes, så den bliver mere spilbar og nemmere at 

vedligeholde. Hullets længde bevares. 

 

3. Orientering om banens kommende udviklingsplan ved Bjarne Hoffmann 

Sønderjyllands <Golfklub har haft besøg af konsulent fra DGU. Baneudvalget har modtaget en 

rapport, der er et idekatalog til tiltag på banen, så man kan fastholde det spillemæssige niveau på 

banen. 

Baneudvalget vil gennemarbejde oplægget og skrive en ny banestrategi, der fremlægges i vinterens 

løb. 



4. Orientering om foreningsudviklingen generelt og herunder en orientering fra 

arbejdsgruppen “vær stolt af din klub” (bl.a. klubbens sociale liv) 

Præsentation vedlagt. Projektgruppen er kommet langt omkring med mange ideer til klubudvikling 

ved at skabe interesse for klubben og til at skabe større samhørighed i klubben.  

Blandt de mange forslag er at der skal være flere turneringer, mere synlighed af aktiviteter i klubben. 

Dette sker gennem markedsføring, hjemmeside, facebook og pressemeddelser. Skilt ved motorvejen 

Der skal etableres samarbejde med klubber i området om gensidig greenfee, man skal søge mod 

eksempelvis Greenfee Club no. 1. Ide med billigere greenfee, eksempelvis gennem pakker med 

greenfee og mad i restauranten. 

Debat om udtrykket, den “foretrukne klub”, er Sønderjyllands det?  forslag om fælles identitet 

gennem eksempelvis samme farve på spilledragter.  

Debat om turneringer og betalingen for at deltage i turneringerne. Igennem årene har der været en 

faldende tilslutning til turneringer. Har betalingen en indflydelse på dette?  

Der blev udtrykt kritik af hjemmesiden og af at klubben ikke er bedre til at følge op på frvillige der 

gerne vil yde en indsats.  

5. Orientering fra arbejdsgruppen om den aktuelle medlemshvervning og Funnel First  

(præsentation vedlagt) 

Sønderjyllands Golfklub har i 2021 haft et samarbejde med DGU og Funnel First om rekruttering af 

nye medlemmer.  

Medlemmerne i Sønderjyllands Golfklub har en høj gennemsnitsalder og mange er over 70 år. Der er 

derfor behov for at rekruttere nye medlemmer. 

Funnel First kører markedsføringen via Facebook. Der anvendes tekst, billeder og videoer. 

Målgrupperne defineres i samarbejde mellem klubben og Funnel First.  

Sønderjyllands Golfklub er blandt de allerbedste i landet til at modtage nye medlemmer i 

golfklubben. 

Der evalueres på projektet i løbet af efteråret, så vi kan følge op på nye medlemmer og planlægge 

indsatsen for 2022- 

 

6. Eventuelt 

 Seniorklub 

Flere medlemmer har udtrykt ønske om at der blev etableret en seniorklub for alle medlemmer over 

en bestemt alder. Klubben skal være åben for både kvinder og mænd.  

Bestyrelsen vil se på mulighederne for at etablere klubben. Tiderne til klubben vil komme fra 

reduktion i tiderne for de bestående KIK. 

 Greenfee Club No. 1 

Flere medlemmer har ønsket, at klubben tilslutter sig Greenfe Club no.1.  



Greenfee Club no. 1 omfatter på nuværende tidspunkt, Haderslev, Kolding, Vejle, Horsens, Breinholt 

Gaard og Gyttegård. 

Det er en mulighed for at de medlemmer der køber korte kan spille op til 10 runder på de øvrige 

baner, inden for bestemte tidsrum.  

Der var en vis interesse for at komme med i ordningen. Bestyrelsen tager en beslutning i løbet at 

vinteren.  

 2 bolde og plads på banen 

Der er meget optaget på banen på bestemte tidspunkter, specielt i weekender. En mulighed for at 

løse det er at Sekretariatet sætter 2-bolde sammen til 4-bolde.  

Medlemmerne kan i dag tilslutte sig allerede bestilte bolde i Golfbox. Hvis Sekretariatet sætter bolde 

sammen vil mange medlemmer fravælge at spille på de sammensluttede 4-bolde. 

Det er besluttet at opfordre medlemmerne til at spille sammen i 4-bolde i weekender og på andre 

tidspunkter med mange spillere på banen. 

 

 

 


