
Svendborg Golf Klub 

Dagsorden for bestyrelsesmøde, tirsdag den 25. november 2014 

Tidspunkt: 17.00 – 20.00 inklusive spisning 

Mødested: Svendborg Golfklub 

Deltagere: Ingeborg Ploug  (IP) 

 Jan Find Pedersen  (JFP) (AFBUD) 

 Lone Topp   (LT) 

 Niels Kristian Skov  (NKS) 

 Søren Seiersen  (SS) 

 Torben Ryg   (TR) 

 Vagn Grønbjerg  (VG) 

Referent Emil Nutzhorn   (EN) 

1. Godkendelse af referatet fra 02.10.2014   Alle 

Referat blev underskrevet og godkendt. 

 

2. Økonomi     NKS 

a. Balance per 30/10 2014 

Der er fuld fokus på at holde omkostningerne nede resten af året så vi kan komme ud med så 

godt et resultat som muligt. 

b. Forventet resultat for 2014 

Der forventes et resultat i plus, dog ikke på højde med budgetteret. 

c. Basis for budget 2015 Indtægtsgrundlaget 

Budgettet fastlægges efter 1/12 da vi her har overskredet fristen for udmeldelser samt at EN’s 

opgave i det nuværende modul omhandler sponsorater,  opgaven er dog først færdig medio 

december. 

 

3. Sager til beslutning  

a. Ansættelsesudvalg 

Der er kommet et pænt antal ansøgninger.  

VG, JFP og EN skal agere ansøttelsesudvalg, JFP er ikke tilstede med foreslået så derfor høres 

han ad hurtigst muligt. 

EN sender ansøgningerne ud til hele bestyrelsen onsdag d. 26/11   

b. Evt. greenfee-billetter til bestyrelsen 

SS foreslog at bestyrelsen fik 10 greenfee billetter som en ”gode” til at bruge som 

repræsentation og andet i klubben. Efter en god diskussion om hvordan de skal bruges blev det 

besluttet at godkende. Der udarbejdes et cirkulære for reglerne som laves af VG 

c. Ansvarsområder for Golfspilleren i Centrum 

EN er ansvarlig for kontakt til Greenfee gæster, sponsorer, og frivillige. 



EN skal gøre bestyrelsen opmærksom på når der er kommet medlemsrapport og herefter skal 

bestyrelsen tage action på tilbagemeldingerne fra medlemmerne ud fra en turnusordning der 

laves af EN. 

d. Plan for Sponsorater 

Modulet på EN’s uddannelse omhandler i øjeblikket sponsorater og EN’s opgave vil tage 

udgangspunkt i hvordan man kan forøge sponsorindtægt samt hvilke ressourcer det kræver. 

Derfor udskydes det til næste gang hvor EN fremlægger hovedpunkterne i sin opgave.  

e. Elektronisk reservering af tider på 9 hullers banen 

Grundet det øgede antal medlemmer på 9-huls banen og for at sikre nemmere adgang for 

gæster indføres der fra 2015 tidsbestilling på 9-huls banen  

f. Takster for 2015 (bilag) 

Forhøjet kontingent på 3 x kr. 1.000 ,- fjernes fra sæson 2015.  

Takster og evt. forhøjelse af disse blev efter en lang drøftelse sendt til afstemning hvor der i 

bestyrelsen var stemmelighed. Derfor bibeholdes kontingentet, dog vil det på 

generalforsamlingen blive gjort opmærksom på at medlemsopbakningen til rekruttering af nye 

medlemmer, er nødvendig for at kunne bevare prisen på kontingentet. 

Der laves et forslag til generalforsamling om at ændre passivt medlemskab til 

træningsmedlemskab. 

  

4. Sager til orientering  

a. Udvikling i medlemmer  

En stigning i fleksmedlemmer på 31, primært fra gratis golf, så indtægt kommer først i 2015, 

resten af grupperne er forholdsvis uændret. 

b. Ejendomsskatter 

NKS tager sig af sagen og formulerer et brev til kommunen hvor der klages over afgørelsen. 

c. Klub 81 

Sct. Knud er trådt ud af ordningen, der er forhørt ved andre klubber om interesse for at være 

med, dette har de dog ikke ønsket. Vestfyn, Faaborg og Svendborg fortsætter alene, prisen er 

derfor kr. 600,-  

d. Bagladen 

Der er endnu ikke kommet nyt tilbud. Dette afventes stadigvæk. 

 

5. Opfølgning på ny mission- og visionsplan.   VG 

Der arbejdes videre i bestyrelsen, lørdag d. 10 januar 2015 kl. 8.30 med visionsdagen. Der sørges 

for morgenbrød og det forventes at tage ca. 3-4 timer. 

 

6. Generalforsamling 2015 

a. Forslag til dato, tirsdag den 17. marts 2015 

Dato godkendt, starter kl 19.00, bestyrelsen mødes til spisning og forberedelse kl. 17.00 

b. På valg Torben. Vagn, Niels Kristian og Jan Find 

Torben – villig til genvalg 

Vagn: - villig til genvalg 

Niels Kristian – villig til genvalg 



Jan Find – villig til genvalg 

Varsling 

Dette klarer VG senest næste uge. 

 

7. Eventuel herunder nyt fra udvalgene. 

- Turneringskalenderen er fastlagt, dog mangler der klubmesterskaber som Henrik Zacho 

har lovet at hjælpe til med at sætte op.  

- EN deltog på DGU’s udviklingskonference omhandlende motivering af frivillige. 

Hovedessensen var at frivillige ønsker indflydelse og medbestemmelse for at de tager 

ejerskab af ideerne og yder et ekstraordinært stykke arbejde. Derudover ønsker de 

kurser og ikke mindst erkendtlighed i form af tak og påskønnelse (medhjælper fest eller 

andet) 

- Bestyrelsen blev forelagt et uddannelsestilbud og kompetencegivende kursusforløb for 

frivillige og bestyrelsen, som for en beskeden pris kunne rekvireres i samarbejde med 

andre klubber hvis disse ville tiltræde ordningen. EN sender rundt og dette skal træffes 

afgørelse om indenfor 14 dage.  

- I morgen kommer handelsskolen og fremlægger deres projekt om markedsføring 

målrettet mod unge mennesker, dette glæder bestyrelsen sig meget til. 

 

8. Fastsættelse af dato for næste bestyrelsesmøde 

Tirsdag d. 3/2 kl. 17.00 for at underskrive regnskab og opfølgning på visionsdagen i januar. 


