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Dagsorden for bestyrelsesmøde, torsdag. den 02. februar 2017 

Tidspunkt: 17.00 – 19.30    

Mødested:  Svendborg Golf Klub 

Deltagere: Claus Bjerregaard   (CB) (Afbud) 

Ingeborg Ploug   (IP)  

 Jan Find Petersen   (JFP) 

 Niels Kristian Skov   (NKS)  

 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 
Gennemgået, underskrevet og godkendt 
 

2. Forbedringstiltag på banen    (KA) 
Jørgen er sygemeldt en måned da han er blevet opereret i fingrene. Der mangler dermed en 
mand i greenkeeperstaben den kommende måned. 
Der er ansat to nye folk til at erstatte Frank samt det i budgettet besluttede øget mandskab. 
Der er beskåret træer forskellige steder på banen som har fjernet en lang række ”døde” 
grene.  
KA og EN deltager i møde hos maskinudbyder med fokus på maskiner, service og 
banemateriel.  
Hegn ved nabogrund sættes op i uge 6 eller 7 alt efter vejret. 
Der er indkøbt materialer som kan anvise hvor på greens at flagene er placeret. 
 

 
3. Gennemgang og godkendelse af regnskab 2016  NKS 

Regnskabet ser fornuftigt ud.  
 

4. Godkendelse af budget 2017    NKS 
Budget er gennemgået og godkendt ud fra regnskab 2016 
 

5. Evaluering af visionsplan 
Generelt følges den godt. Man gemmer punktet til efter generalforsamlingen hvor en ny 
bestyrelse er valgt. 
 

6. Ordinær generalforsamling 2017    VG 
Dato er 6 april.  
 

7. Indlæg fra de diverse udvalg 
Der er rundsendt oplæg til turisme, forøgelse af medlemmer, og tiltrækning af gæster. Dette 
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vil EN og JFP arbejde videre på, da det er godkendt i bestyrelsen.  
 

8. Byggeri, herunder genplacering af skabe   JFP 
Det går planmæssigt fremad, Et medlem ved navn Jørgen Damgaard har tilkendegivet 
interesse i at stå for genplaceringen af skabe.  EN indkalder til møde sammen med JFP. 
 
 

9. Sager til orientering 
a. MUS samtaler     JFP 

Der er afholdt med samtaler med ledere og samarbejdspartnere 
Medlemsstatus per 1. januar    EN 
Udleveret til orientering.  

b. Repræsentantskabsmøde DGU   VG 
17 & 18 marts. EN deltager su senest 7 februar til EN 
 

10. Eventuelt 
Intet at bemærke 
 

11. Næste møde   
 
6 april kl. 17.00 (samme dag om generalforsamling) 
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