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Forretningsorden for bestyrelsen i Svendborg Golf Klub 
 

Bestyrelsen består af 7 personer, der vælges på generalforsamlingen i henhold til klubbens 

vedtægter. Når der er behov for supplering af bestyrelsen slås ”bestyrelsesposten” op med 

beskrivelse af de kompetencer der er behov for. 

Bestyrelsen har ansvaret for den daglige ledelse af klubben og opretter til sin hjælp de fornødne 

udvalg for klubbens aktiviteter. 

Bestyrelsen fastsætter udvalgenes opgaver og kompetencer og giver retningslinjer for 

udvalgsarbejdet. 

Bestyrelsen udpeger udvalgsformændene og skal godkende udvalgenes øvrige medlemmer. 

Bestyrelsen beslutter klubbens virksomhedsplan, værdigrundlag samt budget herunder 

målsætninger og delbudgetter for klubbens udvalg og forretningsområder. 

Bestyrelsen fastsætter regler for ophold og adfærd på arealer underlagt Golfklubben, og har ansvaret 

for at disse efterleves. Medlemmer, der overtræder klubbens retningslinjer for god opførsel og 

golfetikette, kan af bestyrelsen idømmes karantæne og ved gentagne tilfælde ekskluderes af 

klubben. 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 4 medlemmer er til stede. Ved afstemning anvendes simpelt 

flertal. Såfremt der lige mange stemmer for og imod et forslag, er formandens stemme 

udslagsgivende.. 

Bestyrelsen afholder 6 møder i golfsæsonen og efter behov uden for golfsæsonen. Tre medlemmer 

kan forlange indkaldt til bestyrelsesmøde. 

Punkter til dagsorden sendes til formanden senest 8 dage før bestyrelsesmødet. Dagsorden 

fremsendes elektronisk 7 dage før hvert møde. Hastesager kan behandles, såfremt alle fremmødte 

medlemmer er enige herom. 

Bestyrelsen kan ansætte lønnet personale og meddele specialfuldmagter. 

Der nedsættes et forretningsudvalg (FU) bestående af formand, næstformand, controller og 

Sekretariatschef. 

Formanden eller næstformanden i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer tegner klubben. 

Formanden er klubbens politiske repræsentant i forhold til eksterne interessenter. 

Formanden leder bestyrelsesmøderne.  
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Forretningsorden for FU udvalg 
 

I FU møder deltager formand, næstformand og controller samt sekretariatschef og chefgreenkeeper.  

 

FU møder afholdes med henblik på:  

at tage beslutning om større uopsættelige vedligeholdelsesinvesteringer 

at yde rådgivning til klubbens ansatte i konkrete spørgsmål  

at behandle personalesager i klubben  

at udarbejde forslag til indstillinger til bestyrelsen, herunder budget  

at træffe beslutning i uopsættelige sager, som sekretariatschef ikke kan eller bør tage stilling til  

 

FU-beslutninger træffes uden afstemning. I tilfælde af uenighed om en sags afgørelse henskydes 

beslutningen til næste bestyrelsesmøde.  

 

Referat fra FU møderne udarbejdes, hvis der er truffet beslutninger, og sendes til bestyrelsen til 

orientering dagen efter mødet.  

Enhver af FU behandlet sag kan af et bestyrelsesmedlem kræves sat til behandling på 

førstkommende bestyrelsesmøde. 

Formanden informerer om FU møder på førstkommende bestyrelsesmøde.  

I sager, hvor et bestyrelsesmedlem ønsker et emne taget op på et bestyrelsesmøde, meddeles dette 

til formanden 

Arbejdsopgaver for controller 
Funktion: 

Regnskabsansvarlig og medlem af Forretningsudvalg 

Arbejdsopgaver: 

Til rådighed for assistance til bogholderifunktionen 

Fremlægge månedlige balancer herunder budgetkontrol til bestyrelsen 

Behjælpelig ved gennemgang af likviditetsbehov 
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Bearbejdning og fremlæggelse af årsrapport i samarbejde med revisor og daglig ledelse 

Udarbejdelse af budgetter 

Kontakt til revisor 

Forretningsorden for baneudvalg i Svendborg Golf Klub 
 

Baneudvalget består af 4 - 6 personer. Chefgreenkeeperen og baneudvalgsformanden (som sidder i 

bestyrelsen) er selvskrevne. Derudover 2 – 4 personer/ frivillige blandt klubbens medlemmer.  

Baneudvalget har til opgave i samråd med chefgreenkeeperen, at drage omsorg for at banen og 

greenkeepergårdens vedligeholdes optimalt. Dette sker naturligvis indenfor den budgetramme, som 

er afstukket af bestyrelsen.  

Baneudvalget skal sørge for at indrette banen, så den er interessant at spille for de, der dagligt 

bruger banen, således at de også får en naturoplevelse. 

Baneudvalget skal være lydhør overfor medlemmers forslag til forbedring og ændring af banen i 

relation til udvalgets egen prioritering, samt fremkomme med egne forslag til banens udvikling. 

Chefgreenkeeperen ansættes af bestyrelsen, medens det øvrige personale ansættes af 

chefgreenkeeperen i samråd med baneformanden. 

Udvalget er direkte ansvarlig overfor bestyrelsen. Bestyrelsen holdes orienteret via et 

bestyrelsesmedlem (baneudvalgsformanden). 

Baneudvalgsformanden laver referater af møderne og her informeres om forhold, der vedrører 

banen og greenkeepergården. Ved større forandringer af banens layout skal bestyrelsen forud 

orienteres, ligeledes skal bestyrelsen orienteres ved større økonomiske tiltag, som ikke indgår i det 

vedtagne budget.  

Baneudvalget fører tilsyn med den fornødne skiltning og afmærkning i henhold til golfregler og 

lokalregler. Orienterer klubbens forretningsfører om ændringer og banens spillemæssige stand 

forårsaget af nødvendige banearbejde. Lukning af banen på grund af vejrlig skal umiddelbart 

meddeles forretningsføreren, som foranstalter, at meddelelsen bliver bekendtgjort på klubbens 

hjemmeside. Baneudvalget holder 3 - 4 møder årligt, hvori chefgreenkeeperen deltager. 

Klubsekretæren modtager dagsorden/agenda inden mødet til orientering. Mødereferater tilstilles, 

baneudvalg, chefgreenkeeper og klubsekretær. Baneformanden har ansvaret for dette. 
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Juniorarbejdet i Svendborg Golf Klub 
 

Fra begyndelsen af sæsonen 2014 vedtog Svendborg Golf Klub en strategi for juniorarbejdet i 

klubben. 

Basis har været et nyt træningskoncept udviklet af DGU og DPGA samt ungdomsundersøgelser 

over børn og unges forventninger til foreningslivet. 

Nedenstående kan læses, hvorledes planerne håndteres i praksis. Selve træningskonceptet kan læses 

på DGU`s hjemmeside. 

 

MISSION 

Tiltrække juniorspillere ved at skabe et sted, hvor der sættes fokus på den enkelte i et fantastisk 

fællesskab: 

Attraktivt træningsmiljø, der dækker alles behov uanset alder og ambitioner 

Udviklende social platform, som danner grundlag for personlig og sportslig udvikling 

Attraktivt ungdomsmiljø, der opfordrer til at udvikle egne kompetencer og ambitioner via indre 

motivation 

Attraktivt klubmiljø i harmoni med resten af klubben 

Fællesskabende aktiviteter ud over den faste træning 

 

TRÆNEREN 

Klubbens træner er ansvarlig for juniortræningens planlægning, indhold og gennemførelse – 

pro´en er den røde tråd 

Træneren planlægger sammen med juniortrænerne aktiviteter i stationstræningen – samt muligheder 

for træning/undervisning ved dårligt vejr. 
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Træneren er den primære i forhold til at etablere et godt træningsmiljø og de kvaliteter, han byder 

ind med, er specielt knyttet til det golffaglige. Træneren skaber trygge rammer og kommunikerer på 

en respektfuld måde 

Stationstræning, udviklet af DGU og PGA, er indført som træningssystem i klubben 

Nødvendigt udstyr samt stationstræningsmateriale anskaffes til projektet 

Træningsomfanget udgør 3timer ugentlig i sæsonen 

Fra sæson 2015 tilbydes yderligere en ugentlig træningsgang for en talentgruppe på 4 – 8 spillere, 

som udtages af træneren på baggrund af juniortræningen. 

Træneren indstiller via klubben talenter til Svendborg Kommunes Talentcenter for fysisk træning 

mm. I sæsonen 2014 – 2015 har SGK fået tildelt plads til 3 juniorer. 

Træneren tilmelder hold til kommende sæson ifølge aftale med bestyrelsens junioransvarlige og 

klubbens forretningsfører. 

Træneren medvirker til, at der findes holdledere til de tilmeldte hold. 

Træneren udtager holdene på baggrund af juniortræningen. 

 

TALENTUDVIKLING 

Som ovenover beskrevet vil klubben fra og med sæsonen 2015 tilbyde et talentudviklingsforløb, 

hvor der foregår en målrettet, golfrelateret ekstratræning. 

Træningen foregår i to moduler pr. sæson, første og anden halvsæson. En spiller kan således være i 

gruppen fra én halvsæson til flere sæsoner. Dette betyder, at der foregår to årlige evalueringer i 

forhold til talentgruppens sammensætning. Før sæsonstart og efter sommerferien. 

Forud for træningsstart på talentforløbet afholder træneren møde med de udtagne spillere samt deres 

forældre for nærmere at orientere om forløbet. 

For at deltage i talentudviklingen skal træneren kunne vurdere, at man besidder et ekstra 

udviklingspotentiale. Nedenstående områder inddrages i denne vurdering. Alder eller spilhandicap 

er således ikke afgørende for at kunne deltage. 

Indsats, fx spillerens generelle deltagelse i træning og spil 

Motorik, fx bevægelsesmønstre i relation til golf 

Taktik, fx at kunne handle ud fra forudsætningerne på et golfhul 

Teknik, fx at kunne gennemføre bestemte golftekniske opgaver 
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Fysik, fx smidighed 

Træneren afgør ud fra ovenstående, hvem der tilbydes talentudviklingsforløb. 

 

 

 

JUNIORUDVALGET 

Udvalget skaber rammerne for det juniormiljø, der ligger uden for det golftekniske træningsmiljø. 

Eksempelvis kan nævnes: 

Natgolf 

Løvfaldsmatch 

Ugematch 

Tag en-ven-med-turnering 

DGU-turnering 

Andre ad-hoc-opgaver 

Workshop om den gode golfklub for juniorer 

Udvalget beslutter, planlægger og bemander selv sine årsprojekter på et møde inden sæsonstart. 

 

  



9 

Emil Nutzhorn – Svendborg Golf Klub 

TURNERINGSGOLF – for DGU holdturneringer 
 

Sportsudvalget 

Division og kvalifikation 

Svendborg Golf Klubs vision i forhold til turneringsgolf fra sæson 2016 er at have to hold på herre- 

og et hold på damesiden. Et divisionshold og et kvalifikationshold for herrerne samt et 

kvalifikationshold for damerne. 

Det øverste herrehold spiller i 2015 i 3. division og klubben ønsker som udgangspunkt at bevare 

denne status fremover. Såfremt spillerpotentialet på de tre hold danner mulighed for oprykning, vil 

klubben understøtte arbejdet hermed. 

Efter nedennævnte sæsonafslutningsmøde, hvor der tages stilling til næste års muligheder og mål, 

afgøres det, om flere eller færre hold end ovenover nævnt skal tilmeldes den kommende sæson. 

Afgørelsen træffes af sekretariatet og bestyrelsens ansvarlige for eliteområdet i samarbejde med 

Sportsudvalget og træneren. 

  

Træneren har ansvaret for: 

Golftræningen i relation til tildelte timer fra klubben på baggrund af oplæg fra Sportsudvalget 

Udtagelse af hold i dialog med Sportsudvalget 

Modtage eventuelle afbud samt påsætte nye spillere på holdene 

  

Sportsudvalget 

Der nedsættes et udvalg på 3 personer – Sportsudvalget – vedrørende turneringsgolf, som har 

ansvar for: 

Spillermøde i forbindelse med sæsonstart, hvor sæsonen planlægges 

Praktiske aftaler i forbindelse med holdturneringerne 

Oplæg til sekretariatet og træneren om træningsplan for holdene til godkendelse 

Spillermøde i forbindelse med sæsonafslutningen, hvor man drøfter næste års muligheder og mål 

At aflevere plan for muligheder, mål og ønsker for den kommende sæson til sekretariatet 

At aflevere ønsker vedrørende økonomi for det kommende år til sekretariatet til bestyrelsens 

godkendelse 
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Turneringsledelse på hjemmebane 

At sammensætte næste års udvalg 

  

Sekretariatet: 

Tilmelder i efteråret hold til den kommende sæson efter indstilling fra Sportsudvalget 

Kontaktes vedrørende økonomiske forhold 

Turneringsudvalg 
 

Turneringsudvalget har ansvar for klubbens generelle turneringsbestemmelser, udarbejdelse af årets 

turneringsplan og afvikling af følgende aktiviteter: 

Klubturneringer 

Klasse- og klubmesterskaber 

Torsdagsturnering (eget turneringsudvalg) 

SGKs deltagelse i den Fynske Holdturnering 

SGKs deltagelse i den Jysk/Fynske Holdturnering for seniorer og veteraner 

Bistå ved afvikling af DGU turneringer på SGKs bane 

Udvalget har sammen med sekretariatet ansvaret for at føre en samlet oversigt over alle 

arrangementer, som skal benytte klubbens baner og/eller restaurationslokaler. Alle henvendelse om 

arrangementer skal behandles af turneringsudvalg og sekretariat, 

Udvalget referer til bestyrelsesmedlemmet, der er ansvarlig for klubbens aktiviteter. 

Bestyrelsesmedlemmet er kontaktperson for udvalget/bestyrelsen. 

Det er bestyrelsesmedlemmets opgave at fremme en alsidig sammensætning af udvalget, således at 

hele klubben er repræsenteret – at opfordre til uddannelse i turneringsledelse - at formidle 

informationer til og fra bestyrelse og sekretariat. 

I praksis er bestyrelsesmedlemmet medlem af udvalget (ikke nødvendigvis formand) og deltager på 

lige fod i planlægning og afviklingen af ovennævnte arrangementer.  
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Aktivitetsudvalg 
Udvalget har som formål udvikle og udføre medlemsfremmende aktiviteter i Svendborg Golf Club i 

tæt samarbejde med eksterne interessenter. 

Udvalget har også til formål at fastholde medlemmerne ved arrangementer, der fremmer 

medlemmernes tilknytning til klubben og sammenholdet mellem medlemmerne. 

Opgaverne skal løses med hensyntagen til de generelle normer, der udstikkes af bestyrelsen, og med 

respekt for de aftaler, der er med baneejer om klubbens muligheder for at agere selvstændigt. 

Indsatser 

Årligt udarbejdes en sæsonplan med målsætninger, opgaver, mødeplan, succeskriterier og budget til 

bestyrelsen inden udgangen af uge 45, til endelig godkendelse i bestyrelsen inden udgangen af uge 

49. 

Udvalget er ansvarligt for, at der sker aktiviteter, som kan fremme medlemstilgangen og fastholde 

medlemmerne i klubben. Det samarbejder bredt med andre udvalg om dette. 

Er forpligtet til at orientere klubbens medlemmer og pressen om udvalgets resultater og andre 

aktiviteter af interesse for klubben og omverdenen gennem vores klubblad og hjemmeside.  

Organisation 

Udvalget refererer til klubbens bestyrelse, og har råderum i forhold til den af bestyrelsen godkendte 

årsplan. 

Der skal udarbejdes referat af hvert møde i udvalget. Dette fremsendes til bestyrelsens medlemmer. 

Årsskrift 

 
Udvalget finder 3-4 medlemmer, der skal skaffe indlæg hos de forskellige KiKer, og andre udvalg. 

Sponsor skaffer sponsorudvalget. Bladet udkommer inden sæsonstart. Rollen for 

bestyrelsesansvarlig er at være behjælpelig med sparring og rådgivning i forhold til bladet. Samt at 

godkende endelig udgave af årsskrift. 
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Rolle for bestyrelsesmedlem ved KIK ‘er 
Bestyrelsesmedlemmet er den overordnede kontaktperson for alle Klubber i Klubben (KIK ‘er)  

I forlængelse af de vedtagne retningslinjer for klubber i klubben, samt klubbens visionsplan, skal 

bestyrelsens repræsentant sikrer sig at disse følges og efterleves. 

Bestyrelsesmedlemmet er ligeledes kontaktperson for Klubber i Klubben hvis de har ønsker til 

forbedringer eller har andre ting som skal drøftes i bestyrelsen.  

Klubber i klubben har i sæsonen fortrinsret (IKKE gunstart) på 1. tee på følgende tidspunkter: 

Mandagsherrer 14.00 – 16.22 

Seniorer 08.45 – 10.45 

Tirsdagsdamer 14.00 – 16.30 

Nykredit Torsdagsturnering 14.00 – 16.37 

 

Klubber i klubben skal sørge for, at informationer vedrørende Klubber i klubben er at finde på 

Svendborg Golf Klubs hjemmeside og altid er opdateret.  

Begynder- & kaninudvalg 
Begynderudvalgets formål er at skabe den bedst mulige introduktion til golfsporten. De skal 

ligeledes forsøge at integrere nye golfspillere bedst muligt ved hjælp af kyndig vejledning, 

opfølgning på både kørekort og medlemskab kombineret med en konstant venlig og positiv 

imødekommenhed. 

Begynderudvalget besidder en af klubbens vigtigste funktioner, da de som udvalgsmedlem 

beskæftiger sig med alle nye medlemmer og dermed er med til at sikre en høj vedligeholdelse, af 

nye golfspillere som gerne skulle forblive medlemmer af Svendborg Golf Klub. 

Når begynderudvalget har hjulpet det nye medlem igennem kørekortets opstartsfase, kan de aflevere 

medlemmet videre til kaninudvalget, som sikrer den videre uddannelse gennem spil for etablerede 

og nye golfspillere i en ugentlig turnering (onsdag) 

Kaninudvalget varetager også afvikling af by-turneringer og superkanin matcher.    

Bestyrelsesmedlemmet er den overordnede kontaktperson for begynder- og kaninudvalget. 

 

Bestyrelsesmedlemmet skal sikre, at de ovenstående beskrevne opgaver udføres tilfredsstillende for 

klubben, og at integrationen af nye medlemmer sker i overensstemmelse med klubbens ønsker og 

krav.  

 

Dansk Golf Union afholder årlige kurser for nye medlemmer af klubbemes begynderudvalg. En 

oversigt over DGU's kursustilbud findes på hjemmesiden www.danskgolfunion.dk -  Det er 

ligeledes bestyrelsesmedlemmets opgave at tilbyde disse kurser til begynder- og kaninudvalget. 

http://www.danskgolfunion.dk/
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Husudvalg 
Husudvalget er en gruppe af ressource personer, der står til rådighed for 

sekretariatschefen/bestyrelsen som sparring og til løsning af konkrete opgaver. 

Husudvalget har til opgave at sammensætte teams som kan hjælpe med løsning af en række 

nødvendige opgaver. Det kan f.eks. være maling af klubhus, baglade eller andre bygninger, 

Klipning af hække osv.  

Herudover er husudvalget primært ansvarlig for at arrangere arbejdsdage for klubben, hvor man 

eksempelvis kan lave hovedrengøring, oprydning på banen eller samles om en sø og optimere 

forholdende for dette. 

Bestyrelsesmedlemmet skal agere som sparringspartner for udvalget, samt rådgiver ved spørgsmål 

fra husudvalget. Dette sker i tæt samarbejde med sekretariatschefen. 

 

Sponsorudvalg 
 

Sponsorudvalget administreres af den daglige ledelse. Udvalget er behjælpelig med at tegne aftaler 

og skaffe kontakt til nye potentielle sponsorer i Svendborg Golf Klub. 

Udvalget følger proceduren for tegning af sponsorater, som også gælder udvalg og KIK’er 

Svendborg Golf Klub tegner en lang række sponsorater, som hjælper til med at skabe de gode 

rammer og fundamentet for klubben. Dette arbejde er forankret i klubbens sekretariat hos 

sekretariatschefen. Hvis man som medlem har en mulighed, eller et behov for at tegne et sponsorat 

på klubbens vegne må dette ikke ske uden forudgående aftale med sekretariatschefen.  

Denne vil så herefter tage stilling til om det er et sponsorat, som klubben skal forfølge. Alle KIK og 

udvalg er forpligtet til at kontakte sekretariatet inden en sponsor kontaktes. Dette gælder dog ikke 

hvis sponsor henvender sig direkte til KIK eller udvalg. Dog skal sekretariat kontaktes herefter og 

orienteres om den indgåede aftale. Desuden skal en kopi af kontrakten afleveres til sekretariatet.  

Proceduren følges for at undgå at nuværende eller kommende sponsorer ikke bliver forespurgt flere 

gange i Svendborg Golf Klubs navn. 
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Baneservice 
Baneservice gør en indsats for at begrænse langsomt spil samt sikre at eventuelle ”gratister” bliver 

opdaget og herefter kan betale greenfee. Der køres baneservice jævnligt igennem hele sæsonen. 

Baneservice kontrollerer gæstespillere på banen, om de har et gyldigt medlemskort (DGU, NGU, 

GAF, DGA, PGA), bagmærke fra hjemmeklub, greenfee kvittering, overholder 

handicaprestriktioner på 18-huls banen og er registreret i Golfbox 

 

Baneservice er af bestyrelsen bemyndiget til: 

At bortvise spillere uden gyldig spilletilladelse, spillere der ikke har betalt greenfee eller 

som ikke spiller med en bag pr. spiller. 

At indberette ulovligt spil til hjemmeklubben 

At skride ind ved langsomt spil og skade på bane. 

Banekontrollen er ikke banepoliti, men besvarer selvfølgelig spørgsmål og vejleder gerne klubbens 

gæster og egne medlemmer. 

 

Handicapudvalg 
 

I henhold til reglerne fra DGU skal Svendborg Golf Klub nedsætte et handicapudvalg, som er 

ansvarlig for overholdelse af "EGA Handicap System". 

Handicapudvalget skal regulere medlemmernes handicap i henhold til DGU's retningslinjer ved 

anvendelse af "EGA Handicap System" samt "USGA Course Rating & Slope System". 

Handicapudvalget skal sætte nye medlemmer i starthandicap i henhold til "EGA Handicap System". 

Maksimum klubhandicap er således 54. Et højere sat handicap er således ikke et officielt EGA 

Handicap. 

Handicapudvalget skal sikre medlemmernes kendskab til "EGA's Handicap System", eventuelt ved 

afholdelse af klubaftener. 

Handicapudvalgets medlemmer bør uddannes i "EGA's Handicap System" på DGU's kurser. 

 


