
Svendborg Golf Klub 

Referat for bestyrelsesmøde, tirsdag den 22. september 2015 

Tidspunkt: 19.00 – 21.00 inklusive spisning 

Mødested: Svendborg Golf Klub 

Deltagere: Ingeborg Ploug  (IP)  

 Jan Find Petersen  (JFP) 

 Ulla Larsen   (UL) 

Niels Kristian Skov  (NKS)   

 Søren Seiersen  (SS) 

 Torben Ryg   (TR) Afbud 

 Vagn Grønbjerg  (VG) 

Referent Emil Nutzhorn   (EN) 

 Kenneth Andersen  (KA) 

1. Gennemgang af sidste referat 
Gennemgået og godkendt 
 

2. Balance per 31-08     NKS 
Ser fornuftigt ud, der er aktiveret for kr. 200.000,- og det skal man have for øje i forhold til 
fremtidige investeringer.  
Vores bankrådgiver i Sydbank har skiftet job og der er derfor skiftet rådgiver, denne er dog endnu 
ukendt. 
Indtægter er pæne, dog halter greenfee gevaldigt. Der var en snak om greenfee indtægter og 
hvordan de kunne øges, der var snak om tillæg til greenfee i form af frokost, tre bolde. Anden 
mulighed var flere venskabsklubber. Det blev aftalt at drøfte et oplæg som EN udarbejder til næste 
bestyrelsesmøde. 
Til november mødet skal man komme med de første tilskyndelser til budget 2016 
Kontingent drøftes på oktober mødet 
 

3. Nyt fra banen     SS/KA  
Hvis der er økonomi til det ønsker man en blæser til bladene der falder ned nu her, pris er kr. 
60.000 + moms. Denne er bevilliget KA indhenter tilbud og NKS sørger for at få finansieringstilbud. 
 
Der sendes et skriv ud til alle medlemmer vedr. vinterbane og vintergreens mm. Det skal være 
klargjort til den periode hvor der kommer frost. EN og SS sætter banen op i Golfbox og laver det 
aftalte skriv til medlemmer.  
 
Der er kommet teestedskilte, dermed overgår man fra farvede tees til nummererede tees. Her 
sendes der ligeledes et skriv ud til medlemmer. 
 
Christian Hainer er færdiguddannet som greenkeeper den 9 oktober 
 
 



4. Godkendelse af procedurer for udvalg 
EN samler sammen og sender det samlede værk til godkendelse inden offentliggørelse. 
 

5.  Nyt fra udvalg 
Turneringsudvalget holder møde i oktober. Der håbes på repræsentanter fra 9-hullers medlemmer 
så man kan lave turneringer på 9-hullers banen. 
Der kigges også på nye turneringsformer generelt. 
 

6. Møde med udvalg og Kikkerne 
Der er afholdt møder med de fleste udvalg og KIK ‘er. Der er talt om synlighed og hvordan man kan 
hjælpe dem bedst muligt. Især med opdatering af hjemmesiderne. 
Generelt nogle gode møder med engagerede frivillige og et godt indblik i de forskellige udvalg og 
KIK’er  
Der inviteres til fællesmøde den 12 november kl 17 for alle KIK og Udvalg. Restauranten modtager 
også invitation til mødet. EN sender indkaldelse ud til alle formænd 
 

7. Sager til orientering  
a. Golfspilleren i Centrum eventuelle tiltag pga. sidste undersøgelse 

Der var fremlagt fokuspunkter på ledelse som man skal være opmærksomme på. Det samme 
var gældende for træner delen og klublivet. 

b. Medlemsstatistik 
Runddelt til orientering. EN havde forskellige former for statistik med, en af disse statistiker vil i 
fremtiden blive lagt frem på hjemmesiden under fanen medlemmer, så medlemmerne altid kan 
følge udviklingen måned for måned. 

c. Greenfee gæster 
Rundsendt af Birgit før mødet, punktet var diskuteret under pkt. 2 
 

8. Eventuelt. 
- JFP og EN orienterede i samarbejde om projektet skolegolf til den åbne skole. Der er ikke sendt 

materiale ud fra skoleforvaltningen som aftalt. Dette er lidt skuffende, dog deltager vi i 
årsmøde til den åbne skole hvor vi kan få talt med skolelederne og snakke om skoleprojektet og 
forhåbentligt få dem med på ideen. 

- Vedr. arbejdet med evt. nyt logo bliver der den 23/9 sendt information ud herom. Der skal 
samles en styregruppe og vælges en deltager fra bestyrelsen til at deltage. De personer blev UL 
og IP  

- Der vil i 2016 blive henstillet til brugen af betalingsservice. Jo flere der er tilmeldt 
betalingsservice jo mindre administration vil der være ved opkrævninger, og mindre 
rykkerkørsler vil det kræves. Administrationen bruger en frygtelig masse tid på at rykke folk i 
restance. 

9.  
Næste bestyrelsesmøde   

26/10-2015 kl 17.00  

Mødet sluttede kl 22.00 


