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Referat af bestyrelsesmøde i SGK 16. oktober 2018 
Mødedeltagere: Povl Munk (PM), Jørgen Nielsen (JN), Bjarne Svendsen (BS), Kalle 
Jensen (KJ), Leif Jensen LJ) og Leif Harboe 
suppleanter Lene Merete Krath (LK) og Hanna Kristensen (HK)  
Afbud: Helle Rahbek Thomsen (HRT) 
 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendt 

2. Indkommet post 

● Vi har modtaget ca. 15 udmeldelser. 
 

3. Økonomi status 

● Det foreløbige regnskab for 2018 blev gennemgået. Det ser ud til, vi stadig ender 
med et lille plus med de forventede indtægter og udgifter resten af året. 31. oktober 
vil forretningsudvalget sammen med Lone Laursen følge op på tallene, så vi kommer 
tættere på en status på året. 

 
4. Golfring Nordjylland 

● Alle klubberne i ringen har sagt ja til en evt. udvidelse. Mere info kommer senere. 
 

5. Status greenkeepergården 

● Der er afholdt baneudvalgsmøde. Fairways er striglet, der er kørt afspænding ud. 
Roughen bliver klippet.  

● Allan Brandt fra DGU kommer og beser banen, hvorpå han udfærdiger en 
banerapport. 

6. Status krav ifm. datapersonforordningen 

● Der er ved at være styr på opbevaring af personalets data. 
● Begyndere skal oprettes i Golfbox. De må ikke bruge tidligere benyttet forum. 
● Alle bestyrelsesmedlemmerne skal bruge deres sebbergolf-mail. Hanna opretter 

personlige mailadresser under domænet. 
● På hjemmesiden bliver kontaktmailen opgivet med sebbergolfadresserne. 
 

7. Status shoppen 

● Alt kører i bedste orden. 
 

8. Orientering møde med Saunte 

● Der skal laves en ny samarbejdsaftale. 
● Fremtidig afholdes møde om samarbejde, udvikling og evt. fremtidig fælles 

markedsføring min. en gang årligt. Førstkommende møde bliver april 2019. 
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9. Medlemsstatus 

● Vi har 523 fuldtidsmedlemmer og 37 fleksmedlemmer, i alt 560 aktive medlemmer. 
Inkl. passive medlemmer er medlemstallet 600, hvilket er en tilbagegang, der 
desværre kendetegner Nordjylland generelt. 

10. Referater fra udvalg 

● Begynderudvalget 
○ Der har været statusmøde. Der har været 35 på golfskole i år. Deraf har 20 

meldt sig ind i klubben.  
○ Der er foreslået forskellige aktiviteter for at fremme tilgangen af nye 

golfspillere. 
● Eliteudvalget 

○ Referat af mødet i eliteudvalget ligger på klubbens hjemmeside. 

11. Information til medlemmer 

● Indkaldelse til medlemsmøde 12. november skal udsendes som nyhedsbrev. Evt. 
tilbagemelding fra medlemmer til bestyrelsen om emner, der ønskes taget op på 
mødet, skal indsendes til kontor@sebbergolf.dk senest 1. november. 

● Regelaften forventes at blive afholdt i januar. Der er endnu ikke kommet noget på 
dansk fra DGU. 

● Igen i år bliver der tilbud på julegavekort til prøvemedlemmer for kr. 500. 
 

12. Opsamlingspunkter 

● HRT har sendt ansøgning om hjertestarter til Trygfonden.  
● Vandaflæsning. På nuværende tidspunkt har vi ikke brugt hele det afsatte ekstra 

beløb i budgettet. 
● Shelters. LH har lavet en skitse, der kan arbejdes videre ud fra. LJ følger op på de 

angivne tal. 

13. Næste møde 

● 20. november 
 
14. Eventuelt – medarbejderarrangement 

● Afholdes i klubhuset fredag 26. oktober kl. 12 
 

Punkter til medlemsmøde: 

Banen 

Regler/implementering af regler 

Tiltag omkring nye medlemmer 

Shelters 

Vandreservoir 

Shoppen 


