Svendborg Golf Klub
Dagsorden for bestyrelsesmøde, onsdag den 12. august 2015
Tidspunkt:

19.00 – 21.00 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)

1. Gennemgang af sidste referat
Gennemgået og godkendt
2. Balance per 31-07
NKS
Kontingenter balancerer nogenlunde med året før. Gratis golf påvirker balancen positivt.
Stigning i sponsorindtægter også positivt.
Udgifter ser også fornuftigt ud, der er ikke store væsentlige ændringer.
Der arbejdes på procedurer for aflæsning af vand og el. Dette for at kunne følge forbruget meget
bedre end vi kan på nuværende tidspunkt.
3. Nyt fra banen
SS/KA
Rødt teested på hul fem er taget i brug.
Udvidelse af teested på hul 2 er også i gang.
Spuleservice er rekvireret for at få spulet drænene på hullerne fra 3-8 på 18 huls banen. Generelt er
dræn og vandingsanlæg i skidt tilstand på anlægget.
Rød tee på 18 hul er blevet påtalt som et skidt placeringssted i forhold til vand i forår/efterår. Der
er ved at blive undersøgt mulighed for ny placering af teested.
Der arbejdes på at udvide 6 teested i bredden. Dette for at skabe mere teested der kan skåne
teested. Dette dog nok først påbegyndt i 2016
SS havde udsendt forslag til vinterbane. Der spilles hul 1 og 11-18 samt hele 9 huls banen. På den
måde er der 18 huller og fleksmedlemmer kan fortsat spille på 9 huls banen. Forslaget er godkendt
af bestyrelsen, og der vil komme officiel udmeldelse senere på året når vinteren nærmer sig.
4. KIK´ernes fortrinsret og brug af denne
EN
Generel diskussion om bookinger og hvordan man kan tilgodese både gæster, medlemmer der
ønsker at spille KIK og medlemmer som ikke ønsker at spille KIK. Der vil blive arbejdet videre på det.
Emnet vil blive bragt op på et udvalgsformandsmøde senere på året.
5. Procedure ved et medlems dødsfald
SS
Ved dødsfald af aktivt udvalgsmedlem eller ansat vil klubben markere dødsfaldet med at flage på
halvt. Evt tilbagebetaling af kontingent blev også besluttet og offentliggøres på hjemmesiden af
procedurer og rutiner.
6. Opdatering af procedurer for udvalg (bedes sendt til EN senest mandag inden mødet)
EN har modtaget procedurerne fra de fleste, dog mangler der to som hurtigst muligt sender disse til
EN på en@svendborg-golf.dk
EN samler det derefter sammen og sender rundt til bestyrelsen. Målet med de opdaterede

procedurer er at der skal laves en håndbog til brug for eksisterende, samt rekruttering af nye,
bestyrelsesmedlemmer.
7. Projekt Nyt medlem
TR
Der var rundsendt oplæg fra Torben vedr. rekruttering af medlemmer. Oplægget blev drøftet og
det blev godkendt at gå videre med oplægget inden for lovgivende regler. Det kommer på
dagsorden til næste møde.
8. ”Venskabsklubber”
EN
Der er kommet en forespørgsel fra en jysk klub om at blive venskabsklub med dertilhørende
rabatordning mellem klubberne.
TR vil gerne at venskabsklub bliver en del af noget større. Hvor der kan komme samarbejde med
juniorer osv.
Man vil gerne se på potentialet i disse løsninger både greenfeemæssigt og klubmæssigt, da det
måske kan skabe flere gæster til klubben og fordele for KIK, juniorer osv. Det er aftalt at EN kan
accepterer forespørgslen men også gerne må arbejde videre med evt. større samarbejde.
9.

Nyt fra udvalg
Der er holdt møde med Henrik ang. juniorarbejdet og den nye træningsform. Der kom en lang
række tiltag ud af det.
Der vil komme mere klar kommunikation i form af facebook og golfbox/mails. Træningsform
ændres en smule så det passer bedre på børnenes behov. HZ laver oplæg på ny form for
juniortræning. JFP & EN laver undersøgelse blandt hjælpetrænere for hvordan status er, der er
nuværende kun 6-10 hjælpetrænere. Der forventes en større indsats ved juniorarbejdet.
UL har forsøgt at komme i kontakt med udvalgsformænd uden ret meget held, der vil derfor blive
lavet udvalgsformandsmøde senere på året, samt ved opstart af næste sæson.

10. Sager til orientering
a. Golfspilleren i Centrum
DGU har kontaktet EN med henblik på en samtale med begynderudvalget. Det skyldes at
begynderforløbet er genstand for kritik. EN og UL sætter et møde op mellem alle parter.
VG svarer dem som har lavet kommentarer i Golfspilleren i Centrum og ikke er anonyme.
På baggrund af data i golfspilleren i centrum vil der blive kigget på forskellige områder med
feedback fra medlemmer. De er som følger.
Bane & Træningsfaciliteter: SS & KA
Klubliv, klubhus og Restaurant: UL & IP
Træning, Ledelse og Information: EN, JFP,TR
Gæstedelen tager EN sig af
Nye medlemmer: UL & EN
Udmeldte medlemmer: EN
Medlemsstatistik
Runddelt til orientering, ser pænt ud og der forventes status quo

b. Greenfee gæster
Runddelt til orientering, det bliver svært at nå budgettet for greenfee. Der vil blive set på
forslag til at øge omsætningen for 2016.
c. Beplantningsplan
Der skal drøftes en evt. investering for at opfylde dele af projektet hvis der kommer afslag.
Håbet er dog at der kommer et tilskud til projektet.
11. Eventuelt, herunder dato for golftur
Svendborg golf Klub deltager i kommunens aktiv seniordag hvor vi kommer med et tilbud om
medlemskab, det er lavet i samarbejde med seniorafdelingen i golfklubben.
Forslag om indsamling af søbolde fra Papgolf vil blive undersøgt grundigt igennem. KA vil blive bedt
om at undersøge nærmere om vilkår.
Bestyrelsestur er foreslået til foråret.
Der skal et medlem på dommerkursus jf. DGU, SS har tidligere foreslået at tage afsted. EN og SS
undersøger pris og tidspunkt.
12. Næste bestyrelsesmøde

Tirsdag 21/9-2015 kl 19.00

