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Dagsorden for bestyrelsesmøde, torsdag. den 10. august 2017 

Tidspunkt: 16.00 – 19.00    

Mødested:  Svendborg Golf Klub 

Deltagere: Ingeborg Ploug   (IP)  

 Jan Find Petersen   (JFP) 

 Kurt Jensen    (KJ) 

 Michael Dissing   (MD)  

 Søren Seiersen   (SS) 

 Ulla Larsen    (UL)  

 Vagn Grønbjerg   (VG) 

Referent Emil Nutzhorn   (EN) 

 Kenneth Andersen deltager under pkt. 2  (KA) 
 

1. Gennemgang af sidste referat   VG  
 

2. Status og tiltag på banen   KA/SS 
 
Teesteder vil blive efterårsbehandlet med vertikalskæring, gødning og klipning i den 
kommende periode. 
 
Arbejdet med plansilo er fortsat og der er en del af opgaven der kan klares af mandskab, 
som kombineret med støbning af firma, vurderes at være en billigst mulig løsning. Der 
kommer et tilbud til KA i næste uge. 
 
Der er travlt i greenkeepergården og man er presset på opgaverne når der er så meget vækst 
på hele anlægget. 
 
Tidsbestillingen ændres for 2018 til 8/9 minutters intervaller. Dette alene for at optimere 
på flowet på banen. Beslutningen er ikke truffet ud fra hvilket hulforløb der er/ kommer for 
2018. 
 
Baneudvalget har drøftet de forskellige hulforløb der har været skitseret/ afprøvet og har 
indstillet et forslag til nyt hulforløb. Dette blev godkendt og træder i kraft oktober 2017 
Hulforløbet bliver så 17, 18, 1, 11, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15 og 16.   

Dermed får medlemmerne mulighed for at afprøve forløbet, ligesom baneudvalget kan 
indsamle informationer med henblik på at gøre helt klar til sæsonstart 2018. 
- Flytte teestedsskilte (nye) 
- Flytte stenbænke 
- Etablere stier 
- Ændre scorekort 
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Baneudvalget afventer endeligt svar på ansøgning om oprensning af søer – udvalget 
forventer at den går igennem, og at oprensning kan foretages i efteråret. 
Det opgravede materiale kommer til at ligge på søbrederne i en periode til afdrypning, 
inden det køres til deponering på anlægget. 
 
Udvalget foreslår at der etableres en ny sø på anlægget, hvorfra der kan pumpes vand til 
vanding. 
Vand fra søen skal erstatte det nuværende vandforbrug som bruges til kunstvanding, og vil 
på sigt give en betragtelig besparelse på budgettet. Der skal udarbejdes en ansøgning til 
kommunen med argumenter for projektet – hvis der arbejdes hurtigt kan denne måske 
komme med i samme arbejdsgang som der renses søer. Det vil gøre maskineleje billigere. 
 
Søren ligger inde med en to-do-liste med projekter som mangler at blive ordnet, hvoraf en 
del kan udliciteres til medlems-hjælper-opgaver. 

Der kunne nedsættes en task-force som kunne være behjælpelige med at løse disse opgaver 
dette år, således at anlægget fremstår ”færdigt” til jubilæumsåret 2018.  

Der er en del projekter som ikke er mulige at nå for greenkeeperne med den nuværende 
normering/ økonomi der er nu. 

De nye afstandsmarkeringer er klar til opsætning. 

3. Gennemgang af balance per 31.07  KJ 
Der er områder for indtægter som halter bagud. Det på greenfee, reklameindtægter og en 
smule på kontingent.  
Der er områder på udgifter omkring klubhus og inventar der påvirker negativt.  
 
Bankskifte er tæt på færdiggjort. Der mangler små detaljer for at alt er på plads. 
 

4. Idealprofil for ny pro   Alle 
Jf. Jobopslaget 
 
 

5. Input til Formandsmøde for fynske klubber  VG 
Fynske ordning er fin og kan fortsætte hvis der er opbakning fra de andre klubber.  
 

6. Indlæg fra de diverse udvalg,  
Turneringsudvalg får et nyt medlem i 2018, der er endnu en som overvejer at være med. 
 
Der er gang i juniorcamp som løber over to dage.  
 

7. Sager til orientering 
a. Endelig finansiering af byggeri mv.  VG 

Er færdiggjort og underskrevet på møde med Nykredit 
 

b. Udvalgsmedlemmer i Jubilæumsudvalg  JFP 
Der er gang i rekruttering hertil 
 

c. Udvalgsmedlemmer i husudvalg  UL 
Rekruttering påbegyndes i den kommende uge. 
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d. Håndbog for bestyrelse og udvalg  EN 
Der er ikke indsendt rettelser. Punktet flyttes til næste møde, hvor alle bedes bruge tid 
på at se materialet igennem og ajourføre dette.  

e. Medlemsstatus per dato   EN 
Runddelt til orientering 

f. Green-fee gæster   EN 
Grundet ferie har Birgit ikke kunne færdiggøre statistikken 
 

8. Eventuelt 
Intet at bemærke 
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