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April 2022 

 

Referat af bestyrelsesmødet  tirsdag den 5. april kl. 2022.  

 

Bestyrelsen Henrik Lüth (formand) 
Poul Erik Hansen (næstformand) (PEH) 
Anne Lene Søndergaard (kasserer) (ALS) 
Bent Johnsen, referent (BJ) 
Bent Giebel (GB) 

Suppleanter Bjarne Hoffmann (BH)  
Jakob Agertoft (JA) 

Referent Niels Antonsen (afbud).  
Desuden deltager Bente Møller Petersen (afbud) 

Dagsorden 1. Godkendelse af referat fra det seneste 
bestyrelsesmøde  
 
Godkendt med bemærkninger. 
 
Det godkendte referat bør foreligge senest 1 uge efter 
bestyrelsesmødet og lægges ud på hjemmesiden 
umiddelbart herefter. 

 
2. Meddelelser fra formanden 

 
- DGU har indgået en generel aftale med Nordlys om 
ladestandere til el-biler ved danske golfklubber. Den 
konkrete aftale for Sønderjyllands Golfklub, herunder 
placering og udformning, drøftes på et senere møde i 
bestyrelsen. 
 
- Der forventes opsat net for driving range mod hul 16 
umiddelbart efter påske. 
 
- Opfølgning i forhold til sponsorkontrakter. 
 
- Der er indgået aftale om ny traktor til golfbanen. Den 
forventes leveret senest i november 2022.  

 
 

3. Meddelelser fra klubbens golfmanager vedrørende 
den daglige drift, herunder bl.a. den aktuelle 
medlemssituation 
 
Udsat, idet både Niels og Bente var sygemeldt. 
 

 
4. Kassereren orienterer om den aktuelle økonomiske 
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⚫  Side 2   

situation 
 
Økonomien er generelt set OK. 
 
Klubbens nye hjemmeside: Der er mangler i forhold til 
den indgåede aftale. Bent Giebel følger op. 
 

 
5. Nyt fra udvalg mv. 

 
Baneudvalg: 
- En medarbejder har været sygemeldt pga trafikuheld 
på vej til arbejde. Vil blive anmeldt som en 
arbejdsskade. 
- Projektet vedr. træfældning: Økonomien afventer den 
endelige afregning. Der vil blive udarbejdet en plan for 
genplantningen i efteråret.  
- Banens dag: Der var kun 15 deltagere.  
 
Begynderudvalg: 
- De første Funnel First arrangementer blev afholdt i 
marts måned og fortsætter hen over foråret og 
sommeren. 
- De ugentlige tirsdagsturneringer er begyndt 
- Antallet af deltagere på begynderhold 1 og 2 er meget 
tilfredsstillende. 
- Planlægning og forberedelse af Golfens Dag den 24. 
april er godt i gang. Ragna Hansen er tovholder. 
- Vi afholder Golf med en ven (spil med golf) den 1. maj 
og den 26. juni. Bent Giebel er tovholder. 

 
 

6.  Indkomne forslag og henvendelser fra medlemmer 
 
Intet. 

 
    7.   Eventuelt 
           
          Intet. 
 
 
 

Kommende 
møder: 

Der er planlagt bestyrelsesmøder på følgende datoer, alle 
tirsdage: 10. maj, 14. juni, 9. august, 13. september, 11. 
oktober, 8. november, 13. december. Alle dage kl. 16.30 i 
klubhuset.  
Møderne i efteråret fastlægges endeligt senere.  
 
      

 


