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Bestyrelsesmøde 14. marts 2013 
 
Referent: Peter Floridon – Carsten Petersen 
 
Udover bestyrelsen deltog: Carsten Petersen (CP) – Frank Krüger (FK) og Per Sørensen (PSØ)  
Afbud fra: Henrik Karmark 
     

 
1. Velkomst – Formanden (PF)  

 Formanden bød velkommen  

 
2. Godkendelse af referat fra mødet 21. februar 2013 (PF)  

 Referatet blev godkendt 
 
3. Orientering fra formanden (PF)  

 

 DGU repræsentantskabsmøde 22 marts 2013. 

o SGM har på vegne af ERFA 1 gruppen fremsendt et forslag til DGU budget for 

2013, om ikke at nedskære i tilskuddet af forskudsmidler til Sterf (Nordisk 

samarbejde mellem de landsdækkende golfforbund). DGU vil nedskære 

tilskuddet med 20%, fra 500k til 400k. ERFA klubberne mener, at det er 

forkert at skære i forskningsmidler, der også anvendes til forskning i 

svampebekæmpelsesmidler til afløsning for pesticider. 

o Jf. den øvrige dagsorden for repræsentantskabsmødet er der ingen 

kommentarer. 

 

 Medlemsmødet den 21 marts. 

o Mødet er i mellemtiden aflyst. Bestyrelsen overvejer et nyt møde efter 

sommerferien, evt. i august. 

 

 Åbent Hus og Golfens Dag den 13. og 14. april 

o Bestyrelsen gennemgik de af CP fremlagte forslag til afviklingen og 

annonceringen af den 13. og 14. april. Det endelige resultat og orientering af 

klubbens medlemmer lægges ud på klubbens hjemmeside. Annoncering af 

aktiviteten sker i uge 14 og 15. 

o FK sponserer/trykker foldere til uddeling i lokalområdet 

 

 Formanden forespurgte bestyrelsen om beskrivelse af profiler for den frivillige hjælp 

til klubben.  

o Det blev oplyst, at profilerne nu fremgår af det seneste nr. af klubbladet, 

samt af klubbens hjemmeside. 

 

 Bestyrelsens revidering af Vision 2013 – 2021 

o Færdiggørelsen afventer bane/hus-udvalgets opdatering af Vision 2013 – 2021, 

hvilket skal ske inden udgangen af marts 2013. 
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 GEO-certificering 

o Klubben mangler fortsat en projektleder. Såfremt denne ikke findes inden 

udgangen af april 2013, bliver projektet udskudt til 2014, med færdiggørelse i 

2015, da klubben ellers ikke kan nå at blive godkendt i f.m. klubbens 40 års 

jubilæum i juni i 2014. 
 

 Forslag fra BA vedr. nye medlemsindskud:  

o Bestyrelsen har taget højde for dette i forhold til nye medlemmer. 

 

 
4. Sekretariatet (PSØ)  

 Medlemstal update  

o Udviklingen fra feb-mar er i år den samme som i 2012 fra feb-mar.  
Marts 2013 Marts 2012 

701 Senior 723 Senior 

35 Yngling 45 Yngling 

71 Junior 71 Junior 

134 Fleks 106 Fleks 

310 Passiv 327 Passiv 

1251 I alt 1272 I alt 

 

 Sponsor update 

o Statusoversigt på sponsorer omdelt til orientering – vi er kommet godt i mål. 

Større indtægt end tidligere år. Alle opfordres til at fortsætte det gode 

arbejde.  

PS undersøger om Jyske Bank Køge vil deltage i sponsorat af SGM Cup 

o Erhvervsklub – pt. kun 5-6 stk. Disse kontaktes m.h.p. at finde en brugbar 

løsning her i 2013 

 

 Omkostningsoversigt 

Vedhæftes referatet, men udsendes ikke. 

 

 Indbrud i automater ved hul 7.  

o Indbrud i automater i toiletbygning på banen. Automaterne er skåret op. 

Meldt til forsikring. 

o Selvrisiko 12.000 – opsætning af nye automater drøftet. Det besluttes at der 

pt. ikke sættes nye automater op, idet der er en systematisk tendens til, at 

sådanne skader også sker på andre baner i regionen! 

 

 Møde i DGU med DGA – GAF og PGA  

o Fastholdelse program – et forløb på 2 år 

o Fælles uddannelse – Specielt lederuddannelse 

 

 Friluftsliv – PSØ er med i arbejdsgruppe om friluftsliv, sundhed og livskvalitet 

 

 Der indkøbes golfbuggies  til PJ og BS. 
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5. Kassereren (CW) 
 CW er fortsat i gang med at få sit eget overblik af konti og posteringer 

 CW kan pt. ikke estimere hvornår overdragelsen fra den tidligere kasserer kan 

færdiggøres pga. ferieafholdelse m.m. 

 Løn til klubbens ansatte køres nu fra sekretariatet. 

Regninger fra Proshop og restauratør ønskes opgjort/afleveret hver måned af hensyn 

til regnskabsflow. PSØ undersøger nærmere. 

Kassekredit er på pt. minus 1,2 mio. – normalt og taget til efterretning – kontingent- 

og sponsorindtægter er i skrivende stund endnu ikke indtægtsført. 

6. Chefgreenkeeperen (PSØ) 
 En greenkeeper er fyret p.g.a. misligholdelse af kontrakt. 

 En uddannet greenkeeper, Jesper, ansættes efter jobrotationsordningen fra 02. april. 

 En ikke uddannet greenkeeper, Torben, ansættes med løntilskud fra 02. april. 

 Besøg fra arbejdstilsynet (AT). Klubben har fået en Grøn Smiley. AT havde ingen 

bemærkninger, kun ros til de iværksatte og færdiggjorte installationer og faciliteter. 

 Vi er klar til at åbne banen, afhængig af vejrets udvikling. 

 Ny pesticidlovgivning inden påske 

 Nyt middel farver greens og er dermed til at opvarme disse, med hurtigere vækst til 

følge. 

 Der konstrueres en mindre forhøjning over stubben til venstre for green på hul 9. 

7. Bane/husudvalg (PS) 

 Restauratørens ønske om nye duge, til kr. 12.000, udenfor budget, er afslået. 

Restauratøren er igen opfordret til rettidigt, at fremsende ønsker til klubbens budget 

inden udgangen af september måned (standardrapportering).  

 Bane/husudvalgsmøde i uge 12, hvor også Bane/Husudvalget’s del af visionsplan 

drøftes 

 PS meddelte, at han ikke genopstiller til det kommende valg til bestyrelsen. 

8. Sporten (LS, HG, FK) 

 LS/FK – elite: holdledere er på plads. Planlægning af træningslejr i gang. 

 Danish Amateur Turnering er booket ind på vores bane 30/6.  

o PSØ foreslår at greenfee til klubben sættes til kr. 250,- pr. spiller.   

 

 Turneringsplan er nu offentliggjort 

 HG – en junior er indstillet til landsholdstruppen – pt. desværre med afslag fra DGU. 

 Foredrag 22/3 gennemføres som planlagt, trods fodboldlandskamp og x-factor finale 

samme aften 

 Vintertræning for eliten til næste år blev drøftet.  

 Trøjesponsor til junioreliteholdet – sponsorat af PF, der dækker denne omkostning 

 Der ønskes opstramning omkring fakturering af træning for elite/junior træning 
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9. Eventuelt 

 Danish Amateur turnering den 30. juni 

o Pris greenfee 250,- for deltagelse i turneringen 

 

 HG – ønsker bedre brugerflade på ssgm.dk  

o PSØ melder tilbage at der arbejdes på det. Henrik Karmark har det 

redaktionelle ansvar.  

 

 PS spørger til Spar Nords reklame på ssgm.dk (kontingentrefusion) 

o PSØ orienterede om aftalen. 

 

 Næste bestyrelsesmøde er den 11. april kl. 1800 

 
 

 
 
Mogenstrup den ____ 2013 
 
 
 
Peter M. Floridon Henrik Karmark  Christian Wennicke  
 
 
 
     
Per Stecher  Leif Sønderstgård Henrik Gustafsson 
 
 

 

 


