Svendborg Golf Klub
Dagsorden for bestyrelsesmøde, mandag den 1. februar 2016
Tidspunkt:

16.00 – 18.00 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) (Afbud)

Vagn Grønbjerg

(VG)

Emil Nutzhorn

(EN)

Referent
Afbud:

1. Godkendelse af referatet fra 30.11.2015
Underskrevet og godkendt
2. Økonomi – gennemgang og underskrift af
(NKS)
a. Regnskab 2015
Gennemgået og underskrevet. Lægges hurtigst muligt klar til udlevering for medlemmer.
b. Budget 2016
Gennemgået og tilrettet. NKS og EN holder møde med Greenkeeperchef og færdiggør budget
c. Revisionsprotokollat
Intet at berette. Underskrevet og godkendt
3. Sager til beslutning
a. Deltagere til DGU repræsentantskabsmøde 19/3
EN og VG deltager
b. Kaninturneringer
Generel diskussion ud fra brev fra kaniner – vedtaget at de spiller fast på 9-huls banen og den
sidste onsdag i måneden på 18-huls banen pr. måned.
c. Investeringer 2016
Finansiering skal undersøges af EN og NKS, disse vender tilbage hurtigst muligt.
4. Ordinær Generalforsamling 16. marts 2016 kl. 19.00
a. Dirigent
VG spørger i medlemsskaren efter en dirigent
b. Valg af bestyrelsen: Ingeborg Ploug, Søren Seiersen, Torben Ryg og Ulla Larsen
Umiddelbart er alle villige til genvalg

c. Valg af suppleanter: Michael Dissing og NN.
Der mangler en suppleant
d. Evt. forslag til behandling
Ingen indkomne forslag
e. Andet
Der redegøres kort for arbejdet med bagladen.
5. Sager til orientering
a. Nyt fra udvalg
Svendborg Kommune udbyder en sportsfestival den 18 juni – med optakter i april og maj.
Der er afholdt med ny begynderudvalgsformænd. Det virker rigtig positivt.
Sportsudvalget arbejder videre med en plan for 2016
b. Samarbejde med Faaborg og Vestfyn!
UL
Der er snakket om en fælles turnering der skal erstatte Golf Tour Sydfyn.
Der arbejdes på et anderledes koncept, men der er intet nyt at berette endnu.
6. Eventuelt
Der skal undersøges muligheder for fonde, JFP arbejder videre med at se på mulighederne således
man kan intensivere arbejdet med renovering af bunkers.
Kursus i Golfspilleren i centrum – UL deltager gerne
Logogruppen mødes i morgen den 2 februar og vælges der et logo sendes det til godkendelse i
bestyrelsen.
Der har været en gennemgang i klubhuset for at se på forskønnelse af indvendige faciliteter. EN har
fået en liste som han undersøger priser på. Det er bl.a. tale om ”Forårsrengøring”, maling af vægge
og udskiftning af håndtørrer til håndklædeløsning.

7. Næste bestyrelsesmøde
30/3-2016 kl 19.00

