
Svendborg Golf Klub 

Referat for bestyrelsesmøde, mandag den 26. oktober 2015 

Tidspunkt: 17.00 – 20.00 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) 

 Vagn Grønbjerg  (VG) 

Referent Emil Nutzhorn   (EN) 

 Kenneth Andersen  (KA) 

1. Gennemgang af sidste referat 
Gennemgået og godkendt 
 

2. Balance per 30-09     NKS 
Budget for 2016 skal gennemgås og være på plads inden jul.  
 

3. Nyt fra banen     SS/KA  
Vinterbane mangler course rating og slope. SS snakker med kyndige folk herom. 
Naboen har klaget over spildevandskloakbrønden som tilhører klubben. Denne er blevet spulet og 
har ifølge naboen påvirket brøndene i kloaknettet ved klubben. Naboen mener at klubben har den 
fulde omkostning til at vedligeholde dette. Dette er KA uenig i. Bestyrelsen anbefaler at vand og 
affald kontaktes for at finde ud af hvem der har vedligeholdelse og ansvar for brønden. Dette gør 
KA.  
 
Der skal ses på muligheden for at bruge indsamlet regnvand. Det undersøges ved DGU om de kan 
være behjælpelig i processen. 
 
KA blev forespurgt til muligheden for opsættelse af stærekasser. Dette er ikke et projekt der er 
fokus på lige nu.  
 
Der blev spurgt om muligheden for at renovere klokkerne så de tager sig pænt ud? Man bør snakke 
med marineforeningen om renovering af snorene og stammerne vil også blive skiftet. UL tager en 
snak med marineforeningen om muligheden for renovering. 
Der mangler klokker på de forskellige blinde huller.  
 
Næste år bliver der prikket tidligere for at vedligeholde banen bedst muligt. Dette vil ske allerede i 
august 
 



Flere klokker på banen har været diskuteret i baneudvalget, uden at der blev fundet anledning til at 
opsætte flere klokker. 
 

4. Forslag til fordeling af de 600 trænertimer i 2016   EN 
1. Begyndere 
2. Elite 
3. Regionsgolfspillere 
4. For nybegynder med HCP>32  

EN havde udsendt et forslag som blev godkendt. Resten af timerne i år bruges på at bede trænerne 
om at udarbejde forslag til optimering af de fokuspunkter som der er for 2016. 
Nyt fra udvalg 
Der er snakket med Gitte Borgermann som gerne vil være formand for begynderudvalget. 

 
Klubben sender skoleoplægget til en række skoler og laver selv samarbejdet med Dansk Golf Union. 
Materialet blev delt rundt til bestyrelsesmedlemmerne. 
 
Der er kommet ny bro på hul 11 
 

5. Golfspilleren i Centrum, september 2015 
1. Kommentarer fra ansvarsområderne 

Der skal udarbejdes et års resume med referat fra de punkter vi har fået. Det skal 
kommunikeres mere ud til medlemmerne. VG laver et forslag til en skabelon som hver ansvarlig 
for sit område fylder i. Sammenligninsgrundlaget vil blive hele Danmark. 

2. Fokusområder i 2016 
Der sendes forslag til VG som medbringer dette i års referatet. 
 

6. Budgetforudsætninger for 2016 
1. Kontingentsatser afgøres endeligt ved godkendelse af budget. 
2. Antal medlemmer 

Rundsendt af EN og bruges i arbejdet med kontingentsatserne. 
3. Investeringer 

Der drøftes internt for områderne og sendes ønsker til næste bestyrelsesmøde. 
 

7. Sager til orientering 
1. Turneringer for Fynske Golf Veteraner 

Spørgsmål om SGK kan stå som arrangør, således Fynske Golfveteraner fremover kan 
handicapreguleres i deres turneringer. Dette blev accepteret. 

2. Program til udvalgsformandsmøde 
Denne er udsendt og alle udvalg skal deltage med én repræsentant. 
 

8. Eventuelt 
 
Julefrokost 18/12 i klubben – Ansatte og bestyrelse kan deltage. Afbud Søren Seiersen,  
 
Der skal i budget 2016 tages forbehold for brotakst til 4 divisionsholdet der skal tre gange over 
storebæltsbroen. 
 
Næste bestyrelsesmøde   
30/11-2015 kl.16.00 


