
Referat af bestyrelsesmøde i Sydsjællands golfklub den 4. september 2014 
 
Deltagere fra Bestyrelsen : Allan Jørgensen, Per Stecher, Frank Krüger ,  Christian Wennicke 
og  Leif Sønderstgaard, Suppleanter: Troels Haugsted. 
 
 
1. Formanden bød velkommen.  Og Frank Krüger laver referat af mødet. 

 
2. Orientering fra formanden: Rotationsprincippet i Bestyrelsen blev diskuteret og Kasseren 

har besluttet at genopstille. Opgaver i Sekretariatet blev har formanden talt med 
medarbejderne om og dette bliver et punkt på næste bestyrelsesmøde. 
 

3. Nyt fra Sekretæren:  Måtte med ganske kort varsel melde afbud til mødet. Dette betyder 
også at den planlagte orientering  og afrapportering vedrørende restauranten bliver et 
punkt på næste bestyrelsesmøde herunder også Servicebilen. 

 
4. Begynderudvalg: Evaluering af Formand for udvalget: træning skal forestås af Claus Thane 

og ikke af udvalgsmedlemmer og ikke som i dag. Oplæg sendes fra Troels. Og er med som 
punkt på næste møde. 36 nye medlemmer som følge DGU kampagne. Udvalget kommer 
med input omkring antal nye medlemmer, der forventes næste år. 

 
5. Bane hus. Her blev netop fremsendte oplæg omkring budget for banen blev kort 

gennemgået af Per. Behandles yderlige på næste møde. Førsteudkast til budget for 
sæsonen 2015 blev behandlet. 

 
6. Markedsføring: Carsten laver et oplæg til markedsføringsudgifter, radiospots, hvilker 

bøger skal vi annoncer i  for sæsonen 2015. 
 
7. Infogolf /Guiden til golfbaner skal have sin egen historie på vores hjemmeside. Ansvarlig: 

Henrik Karmark. 
 
8. Hunde på banen! Bestyrelsen har besluttet at hunde kan medtages på golfbanen i snor af 

medlemmer og Greenfeegæster dog på ejet ansvar. Hunde skal være i snor, afføring 
opsamles og hunde skal generelt for holde sig i ro  (Frank Google formulering)  

 
9. Hjælperturnering køres af sekretariatet og den af holdes den 14 september. 
 
10. Økonomi: Kort gennemgang af klubbens økonomi =>  lille overskud forventes men til 

stadighed skal klubbens økonomi stadigvæk have store fokus.  
 

11. Eventuelt : Der blev forelagt en restanceliste for bestyrelse, der vil blive indført en 
rykker procedure. Såfremt man skylder klubben kr. 2000,00 eller  mere kan man 
fremover ikke deltage i turneringer i klubben eller på repræsenter  klubben på hold før 
end betaling har fundet sted eller afdragsordning indgået. Rykker vil blive udsendt 
indenfor 14 dage. Klubben har et  samlet tilgodehavende på 300 000 kroner. Man har 
en frist på 14 dage til at få betalt restance eller indgå en afdragsordning på maximal på 
1 år for at få afviklet restancen. Afvigelser herfra skal godkendes af bestyrelsen. 



 
Leif Sønderstgaard fortalte om den nye samarbejde med skoler omkring den nye 
skolereformer og omkring elever der tilbydes golf som fag. Oplæg fra Per Sørensen 
behandles på næste møde. Dette kunne blive en indgang til at rekruttere flere 
medlemer. 

 
 
12.     Næste bestyrelsesmøde den  8. Oktober med fælles spisning kl.  18.00   og mødet starter        

kl. 19.00. og der blev også sat dato for endnu et bestyrelsesmøde og dato faldt på  20. 
November kl. 19.00. 

 
 

 
 

 


