Svendborg Golf Klub
Dagsorden for bestyrelsesmøde, torsdag den 9. april 2015
Tidspunkt:

17.00 – 20.30 inklusive spisning

Mødested: Svendborg Golf Klub
Deltagere:

Referent

Ingeborg Ploug

(IP)

Jan Find Petersen

(JFP)

Ulla Larsen

(UL)

Niels Kristian Skov

(NKS)

Søren Seiersen

(SS)

Torben Ryg

(TR)

Vagn Grønbjerg

(VG)

Emil Nutzhorn

(EN)

Kenneth Andersen deltager under pkt. 1

(KA)

1. Tiltag for de grønne områder og greenkeepere. herunder
KA
oplæg fra Belinda og Ove (bilag)
Nyt teested skal udarbejdes på hul 5 for rød tee.
Der skal laves drænarbejde ved range hvor der står vand.
Oplæg fra Belinda og Ove blev drøftet. Der er bange anelser for om det naturlige læhegn
forsvinder. Muligheden for at flyttet den tillokkende sti ind på det område hvor fra man går fra 18
green blev drøftet, og der var en positiv stemning for at gå videre med ideen med den ny placering.
EN tager dialog med restaurant og forhører dem på ideen. Højden bør være omkring halvanden
meter. TR undersøger forskellige muligheder for gode sorter til beplantning. Hvis restaurant
accepterer flytningen af sti fra front til side sættes dette arbejde i gang.
Ønske til investeringer for 2015 i prioriteret rækkefølge er
1. En sprøjte til 80.000 inkl. moms
2. Højtryksrenser til kr. 25.000 ,3. Efterhængt rotorklipper til kr. 250.000,Der undersøges muligheden for at få et kreditkort til klubbens erhvervskonto, dette gør EN
JFP redegjorde for en pulje der kan søges til forskønnelse af området. Dette ser EN og JFP på
muligheden af at udnytte.
2. Gennemgang af sidste referat
Gennemgået og underskrevet
3. Konstituering
Formand Vagn Grønbjerg
Næstformand Søren Seiersen
Controller Niels Kristian Skov

VG

Bestyrelsesmedlem Torben Ryg
Bestyrelsesmedlem Ulla Larsen
Bestyrelsesmedlem Ingeborg Ploug
Bestyrelsesmedlem Jan Find Petersen
Organisationsdiagram opdateres og offentliggøres hurtigst muligt i uge 16
4. Balance per 31-03
NKS
Er kommet sent, EN, NKS og Birgit ser på differencer og undersøger afvigelser. Herefter fremsendes
en mail med forklaringer.
5. Sponsoropgaver
EN
EN redegjorde kort for hovedpunkterne i opgaven, og fortalte om nødvendigheden af et
sponsorudvalg som han håber at få op at stå. Desuden forventes det at man kan opstarte en
erhvervsklub, hvis dette kan ramme et behov i Svendborg og omegn. EN gjorde opmærksom på at
målet for visionsplanen, og indtægten på sponsorer kan være svær at realisere hvis han arbejder
med det alene, samtidigt med at han skal udføre de opgaver der i øjeblikket er møntet på hans job.
Dette var der forståelse for, men man har et fælles håb om at det lykkes at lave et sponsorudvalg
hvor EN er ankermand.

6. Opfølgning af oplæg fra Handelsskolen
EN
Opgaven er læst igennem og vurderet mange gode initiativer. Bl.a. med et forum for de unge
mennesker som er sjovt at opleve. Kønnene kan konkurrere lige osv. Mange gode ideer som kan
gribes. Første skridt er et møde med DGU konsulent om skolesamarbejde. Mødet afholdes tirsdag
14 april. Her kommer forhåbentligt en lang række initiativer som udmønter sig i et oplæg.
7. Aftale om deltagelse i kaninturnering på 18-huls banen
(Nybegyndere med HCP 32 og derover i deres to første sæsoner)
Ordningen er accepteret for 2015 og evalueres i marts 2016. Forudsætningen for godkendelsen er
at kaninmatcher bliver tællende match. Dette for at man kan registrere, og følge de spillere der
spiller med, og se om det har en effekt i at fleksmedlemmer flytter over på fuldtidsmedlemskab.
8. Oplæg fra udvalg
Matchkalenderen er lavet.
Juniorer. Der er lagt referat på hjemmeside, samt der afholdes møde med Henrik Zacho vedr.
Talenttræning osv. Der er skaffet juniorpolo til juniorerne. Der kommer meddelelse ud når de er
klar til udlevering.

9. Sager til orientering
Der er udarbejdet en energirapport på klubhuset. Der kan hentes stor besparelse på at skifte
oliefyret ud med en luft/vand varmepumpe eller en jordvarmepumpe (kræver dog at der er
mulighed for at nedgrave jordvarmeslanger) EN indhenter et tilbud herfor.
Årsskriftet er kommet og omdeles i enkelte områder, ellers er det medlemmerne som selv henter
bladet i klubben.
Der er udarbejdet og revideret en procedure for greenfee billetter til brug i bestyrelsen. Denne
offentliggøres på hjemmesiden fredag 10/4

10. Eventuelt
Flere og flere har påpeget at logoet ikke signalerer golf, og Svendborg. Der blev drøftet muligheden
for at lave en logo konkurrence som kunne udmønte sig i en række forslag til nyt logo. EN sætter i
gang senere på året, og ser om der kan komme gode forslag, som kan give klubben et mere
retvisende logo med den rette signalværdi.
Klubbens opmærksomhedspolitik revideres ved næste bestyrelsesmøde.
Der har været droneflyvning med film fra et filmstudie som gratis har tilbudt reklamefilm til brug
for klubben mod at de benyttede klubbens areal. Dette er foregået i påsken.
11. Næste bestyrelsesmøde
12 maj kl. 19.00 – 21.30

