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Status for Svendborg Golf Klub. 

Balancen pr. 30/6-2014 er netop blevet færdiggjort og gennemgået, det medfører et billede af hvordan første halvdel 

af sæsonen er gået økonomisk og medlemsmæssigt.  

Medlemssituationen: 

Statistikken på medlemmer pr. 23/7 ser således ud. 

Alle medlemmer fordelt på køn og status 

Status Kvinder  Mænd  I alt  

Passiv 63  99  162  

Long distance 2  10  12  

Fuldtid 221  565  786  

Fleks-medlem 77  112  189  

I alt 363  786  1149 

Udover disse medlemmer så har vi gennem det nye tiltag om gratis golf fået en masse prøvemedlemmer i gang, 

årsagen til at vi forsøger os med gratis golf for begyndere, er at vi ønsker at se om vi gennem gratis introduktion kan 

skaffe endnu flere medlemmer til klubben. Vi må erkende at vi år for år går tilbage på medlemssiden så dette forsøg 

skulle forhåbentligt kunne sætte en prop i nettoafgangen på medlemssiden. Klubben har brug for at øge sine 

indtægter da banen desværre ikke bliver billigere at vedligeholde og derfor prøver vi forskellige tiltag for at gøre mere 

opmærksom på klubben og derved forhåbentligt forøge vores medlemstal. I øjeblikket er der 108 potentielle 

golfspillere som er registreret som prøvemedlem, dette er langt over det sædvanlige niveau på samme tid. Vi 

opfordrer derfor alle medlemmer til at gøre en ekstra indsats for at integrere de nye potentielle medlemmer, samt 

måske lokke interesserede folk forbi klubben så vi forhåbentligt kan få dem som medlemmer. 
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Status på økonomien pr. 30/6-2014 

Indtægter 

Realiserede indtægter for første halvår er på kr. 5.181.271,69,- Budget for hele året er på kr. 6.813.100,- Indtægterne 

på kontingent er igen faldende i forhold til året før, men vi håber at det nye begyndertiltag kan lokke flere medlemmer 

ind i klubben. Vi vil fortsat gerne opfordre medlemmerne til at benytte sig af muligheden for at invitere greenfee 

gæster med ud på banen, i flere tilfælde vil der være mulighed for at spille til en reduceret pris, du kan læse mere om 

dette på vores hjemmeside. 

 

Omkostninger 

De realiserede omkostninger er på kr. 2.854.664,21,- mod budgettal for året på 5.014.300,- i de tal er ikke inkluderet 

renter og afskrivninger. Der har været en del nødvendige investeringer i restauranten, som skulle ordnes for at 

restaurationen kunne overholde de gældende love og regler, der findes i forbindelse med at have en restaurant. 

Derudover var der en del ekstra udgifter til afvikling af DGU Elite Tour II, som også er lidt over hvad vi havde forventet. 

Omkostninger til Årsskrift kontra indtægter på annoncer har ikke været som forventet, og hvis årsskriftet skal overleve 

i fremtiden vil det kræve et større hold annoncesælgere, så byrden ikke er for stor for den nuværende skare. 

Andre ekstra omkostninger kan nævnes ekstra køb af bolde som desværre forsvinder fra drivingrange. 

I andet halvår vil vi især holde et ekstra øje med vandforbruget da den megen varme kræver ekstra meget vanding på 

banen, derfor er forventningen også at denne post går over det budgetterede. 

Vi opfordrer alle medlemmer til at bidrage positivt til klubbens økonomi og ser gerne mulige sponsorer melde sig 

under fanerne, alternativt at I inviterer gæster med ud som mulige nye medlemmer eller greenfee gæster. Vi 

anbefaler ligeledes at man benytter sig af muligheden for at svare på spørgsmål via golfspilleren i centrum, her vil vi 

bruge al den feed back vi får til at målrette indsatsen mod medlemmernes ønsker. 

På klubbens vegne Emil Nutzhorn 

 


