
 

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

 
  

 

  
Uge Hedegaard, september 2022 

 

 

Dagsorden, bestyrelsesmøde : 

 

Mandag, den 12. september kl. 16.30 2022 

 

 
Bestyrelsen 

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

 
Suppleanter 

 
Bjarne Hoffmann (BH)  
Jakob Agertoft (JA) 
 

 
Referent 

 
 
 

 
Dagsorden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Godkendelse af referat fra det seneste 

bestyrelsesmøde den 8. august 2022 
 
Godkendt uden bemærkninger 
 

2. Møde med Juniorudvalget 
 
- drøftelse af sæson 2022 og fremadrettet 2023. 
 

• Sommercamp blev en stor succes og forventes 
gentaget i 2023. 

• Stor tilgang til juniorafdelingen – specielt fra 
Hærvejsskolen i Rødekro (6 stk. fra samme 
årgang).  

• Tilgangen af piger er steget de sidste 2 år. I 
alderen 10-13 år er der 6-8 spillere til træning 
hver gang. 

• Positivt at puslinge og juniorer træner sammen – 
nogle spillere træner med begge steder. 

• Vigtigt at fastholde puslingespillerne, så vi har en 
”fødekæde” til juniorerne. 

• Bente nævnte, at vi skal være bedre til at sikre 
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os, at vi ikke har juniorer til træning som ikke 
bliver meldt ind i klubben. 

• Det vurderes at halvdelen af juniorerne har 
spilletilladelse. 

• Vi drøftede om der skulle laves et træningshold 
for aldersgruppen 16-22 år. I den forbindelse blev 
det vurderet, at det var vigtigt hvis Thor, og evt. 
Karen, var mere involveret i planlægning/træning. 

• Det blev drøftet at blokere 1-2 flights før kl. 17.00 
for at sikre, at juniorerne kan komme ud at spille 
banen. Samtidig skal en eller flere fra 
juniorudvalget spille stop-bold. Der blev ligeldes 
drøftet om juniorerne kan blokere to flights 
tirsdag fra kl. 16.40 med start fra huk 10 – evt. 
andet sted på bag-ni. 

• Juniorudvalget oplyste at Tee39 fungerer rigtig 
godt for nybegynderne, dog kunne tee-stedet 
godt være lidt svært at finde nogle steder. 

• Vi drøftede hvilke turnering m.m. juniorerne 
deltog i. Tilbagemeldingerne var bl.a. at D-tur var 
omfattet af meget kørsel grundet distriktets 
størrelse. Dette vanskeliggør også opbakning.  

• Der var stor interesse for at lave noget i G7 regi. 

• Vi kom også frem til at der ikke er 
venskabsklubber for juniorerne pt.  

• Tanker omkring samarbejde med juniorudvalget 
og juniorerne – det fastholdes og evt. med 
indlemmelse i eliten. 

• Det blev aftalt at juniorudvalget vender tilbage 
med et oplæg til budget 2023.  

• Vi drøftede om juniorudvalget skulle i kontakt 
med sponsorudvalget med henblik på at sende 
en mail til klubbens medlemmer omkring tøj 
sponsorat eller lignende.  

• Vi drøftede afholdelse af en hyggeturnering med 
deltagelse af juniorerne og eliten (EliteAm) eller 
tilsvarende. 

• Der var ønske fra juniorudvalgets side om at 
klubben køber flere golfsæt til nybegyndere 
(gælder også for puslinge – husk ventrehånds). 

• Vi drøftede kommunens kraftige anbefaling om at 
deltage i et elitesamarbejde. Juniorudvalget var 
positivt stemt for ideen, men havde svært ved at 
pege på entydige talenter. Det blev vurderet at 
Thor og Karen skal med i processen.  

• Formanden spurgte ind til om klubben opfylde 
juniorernes forventninger og blev mødt med 
positive tilbagemeldinger – bl.a. omkring 
sammenhold, at Karen kan lave noget særskilt 
for pigerne samt at Thor er god til at balancere 
træningsmiljøet mellem seriøst og sjovt. 
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3. Meddelelser fra formanden 

 
- Afholdelse af arrangement med Karsten 

foråret 2023. Show-golf. Varighed 30-45 
minutter. (Bent Giebel og Jakob) 

- Afholdelse af arrangement inden 
sæsonafslutningen. Inddrage Jacob 
Jørgensen og koordinere med Bo. 
Tilmelding påkrævet. (Bent Giebel og 
Jakob). 

- Lørdag d. 15/10-22 kl. 09.00-15.00 er der 
bestyrelsesdag. 

- Frivillighedsfesten var overbooket og vi fik 
ingen med. Det er ikke godt nok af 
Aabenraa Kommune og Bente skriver til 
kommunen om dette og gør opmærksom 
på, at klubben er meget skuffet over 
forløbet, da det er med udgangspunkt i 
begrænsninger fra kommunens side. 

- Formanden deltager d. 17/10-22 i Arena 
Aabenraa omkring Samarbejde på tværs af 
sportsgrene. 

- Det blev besluttet at fremrykke indkøb af 3 
stk. maskiner fra 2023 til 2022, på 
opfordring fra baneudvalget, da allerede 
budgetteret maskinindkøb (tee-steds 
klipper) i 2022 bliver udskudt til 2023. Dette 
gøres for at bevare garanti længst muligt ift. 
hvornår maskinerne kan leveres og skal 
bruges op banen. Dette ændrer ikke noget 
på økonomien. Baneudvalget har ikke 
øvrige ønsker til køb af maskiner i 2023, 
såfremt vi kan undgå nedbrud af maskiner. 

- Ladestandere – oplæg fra Norlys på 4 
standere. Formanden foreslår alternativ 
placering ved træerne i forlængelse af 
ladestationer til golfbilerne. Formanden 
skriver til Norlys og udskyder beslutningen. 
Sagen tages op på næste 
bestyerelsesmøde. 

- DGI har skrevet vedr. samarbejde. Vi er, på 
lige fod med tidligere, ikke interesseret. 
Formanden orienterer DGI. 

- Vi mangler 9-12 banekontrollører. 
Bestyrelsen skal arbejde med at finde de 
rette kandidater henover vinteren.  

- Klubben har modtaget ansøgninger til den 
opslåede stilling i sekretariatet og fortsætter 
med ansættelsesprocessen ud fra 
indkomne ansøgninger. 
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4. Meddelelser fra sekretariatet vedrørende den 
daglige drift, herunder medlemssituationen 

 
- Jordvold ved driving range skal udbedres. 

Der er grønt lys fra kommunens side og vi 
afventer, at der er jord tilovers, fra næste 
projekt, som kan benyttes. 

- Der er udvalgsturnering d. 25/9-22. 
- Bente holder ferie 3.-11. okt., men 

sekretariatet er åbent.  
- Vi er tilmeldt aktiv efterårsferie – Thor og 

Karen står for det. 
- Det blev besluttet at fortsætte med 

vintermedlemskaber. Bente har mandat til 
at fastsætte taksten. 

- Bente viste medlemsoversigten, og det ser 
fortsat fornuftigt ud. Nybegynder hold 5 og 
6 mangler at lave de sidste point, inden de 
også kan få spilletilladelse. 

- Bente orienterede om at banen generelt 
har været rigtig godt besøgt ÅTD og, at det 
både gælder greenfee-spillere og 
medlemmer af Club no.1. 

- KIK´er inviteres til statusmøde ultimo 
septemper. 

- Der blev drøftet forslag til energibesparelse 
– Bente kommer med en oplæg til 
drøftelse. 

 
5. Kassereren orienterer om den aktuelle økonomiske 

situation 
 

- Anne Lene gennemgik kort 
budgetopfølgningen pr. 31, august. 
Indtægterne fra greenfee og leje af buggy 
er større end budgetteret. 

- I øvrig er økonomien svarende til budget. 
 

6. Nyt fra udvalg mv.  
 

- Sol og regn har givet liv til svampene på 
greens, men greenkeeperne er 
fortrøstningsfulde. 

- Baneudvalget har søgt DGU om 40tkr. til 
beplantning. Håbet er at modtage 10tkr. 

- En enkelt greenkeeper er 
langtidssygemeldt.  

- Funnel First har været en lige så stor 
succes som sidste år, men det har krævet 
den dobbelte indsats. Funnel First bidrager 
med 25-30 nye medlemmer i år. 

 
7. Indkomne forslag og henvendelser fra medlemmer 



⚫  Side 5   

 
- Intet 

 
8. Eventuelt 

 
- Intet 

 

Kommende 
møder: 

 
Der er planlagt bestyrelsesmøder på følgende datoer, alle 
tirsdage:  
 
11. oktober, 8. november, 13. december.  
 
Alle dage kl. 16.30 i Klubhuset.  
 
 
      

 
 

 
  
 

 
  
 
 

 


