
 

Referat fra bestyrelsesmøde i SKG 3. november 2015.

 

Mødedeltagere: Povl Munk (PM), John Sohn (JS), Jørgen Nielsen (JN), Henrik Eeg Knudsen (HEK), Kalle 

Jensen (KJ), Helle Rahbek Thomsen (HRT), suppleant Christian Roskjær (CR) og Lone Laursen (LL) 

Afbud: Lars Poulsen (LP) 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt.  

 

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 

Referat blev godkendt. 

 

3. Indkommet post 

Der er kommet brev fra Aalborg Kommune vedr. miljøkrav til søer på banen. 

Miljøsag afklaret og rettet. 

 

4. Økonomi 

Henrik gennemgik budget pr. 30/10. Greenfee indtægter er på niveau med budget. Ingen negative 

overraskelser ift. udgifter. Vi forventer, at regnskabet går i nul. 

Vouchers fra Løgstør Park Hotel kan ikke længere modtages, da vi har udestående fordringer. 

 

5. Medlemsstatus 

To udmeldte i forhold til sidste måned. 

Der skal sættes fokus på begynderudvalg og mentorordning. Det sociale i klubben er med til at 

fastholde nye medlemmer. 

Der er ryddet op i medlemslisterne. I tilfælde af, at man ikke ønsker at være medlem i 2016, skal 

udmeldelse ske senest 31. december, ellers er man forpligtet til at betale kontingent. 

 

6. Medlemsmøde 

Der blev givet input til emner, der skal med på medlemsmødet den 19. november 2015. Povl og Lars 

laver oplæg og sender til bestyrelsen til kommentering.  
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7. Medlemskab og kontingenter 

Lars havde lavet oversigt over klubbens medlemskab. Der ændres ikke på de typer af medlemskaber, 

vi har på nuværende tidspunkt. 

Det blev besluttet, at passive medlemmer bibeholder DGU kort uden at skulle starte forfra på 

golfskole og de vil få 3 greenfee billetter til Pay and Play. Lone retter hjemmesiden til. 

Det blev besluttet på generalforsamlingen, at prisen for fuldtidsmedlemskab skal stige med 100,- kr. 

til 5.150,-. Dertil kommer 100,- kr. for fri bolde på drivingrange. 

Kontingent for ynglinge, juniorer, studiemedlemmer, mikro samt long distance medlemsskaber er 

det samme som i år. 

Fleksmedlemskab, Fleks hverdag, Fleks Plus stiger med 100,- kr. 

Medlemskab af Pay and Play koster 1.300,- kr.  

 

8. Information til medlemmer 

Det er ikke længere muligt, at benytte buggy på banen. Ansøgning om dispensation for brug af                

buggy skal sendes til sekretariatet med begrundelse.  

 

9. Koncept sponsoraftale 

Povl indkalder Knud Dahl, John (JS) og Lone til møde den 30. november. Tidspunkt afklares senere. 

 

10. Koncept hotelaftaler 

Lone havde lavet to oplæg til aftaler. Der skal indføjes, at der minimum skal henvises 12 greenfee                 

gæster. Bestyrelsen godkendte oplæggene med denne tilføjelse. 

 

11. Dato for generalforsamling 

Det blev besluttet, at generalforsamling afholdes den 17. marts 2016 kl. 19.00 i klubben. 

 

12. Spørgsmål til udvalg 

Baneudvalg 

Bestyrelsen skal tage stilling til evt. investering i maskiner på greenkeepergården. Det blev besluttet,              

at chefgreenkeeper skal lave en 5 årig investeringsplan ift. maskinparken. Det skal ligeledes             

undersøges, hvad prisen for at leje med forkøbsret er på den traktor, som klubben har stor brug for. 

 

Markedsføringsudvalg 

Bestyrelsen skal tage stilling til forslag til domæne og retningslinjer for mailadr. i klubben. Vores               
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domæne kommer til at hedde sebbergolf.dk. Bestyrelsen besluttede, at klubbens officielle mailadr.            

bliver: 

-     golfklubben@sebbergolf.dk 

-      formand@sebbergolf.dk 

-      kasserer@sebbergolf.dk 

-      kontor@sebbergolf.dk 

-      elite@sebbergolf.dk 

-      ungdom@sebbergolf.dk 

-      baneudvalg@sebbergolf.dk 

-      turneringsudvalg@sebbergolf.dk 

-      marketing@sebbergolf.dk 

-      sponsor@sebbergolf.dk 

-      proshop@sebbergolf.dk 

- greenkeeper@sebbergolf.dk 

 

Sebber Kloster Golf Klub har ovenstående officielle mail adresser. Der udpeges en ansvarlig for hver 
af disse.  
Den ansvarlige påtager sig følgende opgaver: 
➢ Besvare eller videresende modtagne mails indenfor nogle få dage 
➢ Er man i en periode forhindret i ovennævnte, skal man sørge for, at indkomne mails videresendes 

til kontorets mailadr. 
 
Ovenstående blev godkendt af bestyrelsen. 

 

13. Næste møde 

8. december 2015 kl. 17.00 

Greenfee på som pkt. på næste møde 

Afbud fra Helle 

 

14. Eventuelt  

Povl og Jørgen deltog i Regionalt møde i Aalborg Golfklub. 

 

 

 

 

 

Side 3 

mailto:proshop@sebbergolf.dk
mailto:greenkeeper@sebbergolf.dk


 

 

Orientering fra udvalg: 

Frivilligudvalg: 

Intet nyt siden sidst 

 

Begynderudvalg:  

Intet nyt siden sidst 

 

Eliteudvalg:  

Første møde i koordineringsudvalget for eliten er afholdt 15. oktober. Udvalgets medlemmer er 

Jesper Thøger Christensen, Jens Laursen, Hanne Thomasen og Helle Rahbek Thomsen. 

Udvalget igangsatte arbejdet med at arrangere træningstur i april 2016. Undersøge muligheden for, 

om der kan findes en overdel, som både herrer og damer kan bruge i forbindelse med at tegne 

klubben udadtil. 

Proportionerne for klubmesterskaberne skal fremadrettet være beskrevet, så de ikke giver 

anledning til fortolkning. Regler og rammer for afvikling af kampene skal gælde gennem hele 

turneringen og der kan ikke dispenseres. 

 

Ungdomsudvalg:  

Intet nyt siden sidst 

 

Baneudvalg:  

Der er solgt en gammel traktor. Der er mulighed for at sælge andre maskiner, der ikke benyttes.  

To medarbejdere er stoppet pr. 1. november. En fortsætter året ud med blandt andet afspadsering. 

 

Sponsorudvalg:  

Intet nyt siden sidst 

 

Marketingudvalg:  

Der har været afholdt møde med Bymedia, som skal stå for vores nye hjemmeside. Arbejdet med 

den nye hjemmeside igangsættes nu, så den kan blive klar hurtigst muligt. 

Når det er klar, vil der fremadrettet blive udsendt et nyhedsbrev, som kontoret vil komme til at stå 

for. Det er kun dem der har tilmeldt sig, der vil modtage det. Det kan også være ikke medlemmer, 

som kan tilmelde sig dette. 
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Hus og sekretariat:  

Kontoret har ændrede åbningstider frem til marts 2016. Der er åbent mandag og torsdag fra kl. 

10-14. Derudover vil der være åbent yderligere en dag, uden fastlagt åbningstid. Der vil være 

telefonsvarer på, som oplyser om åbningstider. Det er muligt at lægge besked, så vil Lone ringe 

tilbage hurtigst muligt. 

Klubhusets åbningstider vil være fra kl. 6 til kl. 20. Der kommer advarsel inden alarmen går i gang. 

 

Turneringsudvalg og Handicap- og regeludvalg:  

Der blev afviklet Vintertidsturnering den 25. oktober med 47 deltagere. 

 

Baneservice:  

Der er forskellige ønsker fra de frivillige om, hvordan de gerne vil køre baneservice - nogle ønsker 

hele dage og andre vil gerne dele om dagen. Det findes der en løsning på. 

Det bør overvejes, om der skal være 10 min. mellem starter på banen i uge 34, så flowet på banen 

bliver bedre. 
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