Svendborg Golf Klub
Dagsorden for bestyrelsesmøde, tirsdag den 17. maj 2016
Tidspunkt:

17.00 – 19.00, afsluttes med spisning

Mødested: Svendborg Golf Klub
Deltagere:

Referent

Claus Bjerregaard

(CB)

Ingeborg Ploug

(IP) (Afbud)

Jan Find Petersen

(JFP)

Niels Kristian Skov

(NKS)

Søren Seiersen

(SS)

Ulla Larsen

(UL)

Vagn Grønbjerg

(VG)

Emil Nutzhorn

(EN)

Kenneth Andersen deltager under pkt. 2

(KA)

1. Gennemgang af sidste referat
Organisationsplanen er godkendt, og andre punkter er fulgt op.
Indspil på green mellem klubhus og drivingrange er ikke tilladt. Det skal pointeres af EN.
Referat blev herefter godkendt.
2. Tiltag og investeringsønsker på banen
(KA)
Der er ønsker til investeringer, men disse vil først blive præsenteret og diskuteret i efteråret efter
ønske fra Kenneth Andersen af hensyn til økonomien og den forventede store udgift.
Der skal laves en beregning på spild af sand ved at have på parkeringspladsen kontra have siloer til
opbevaring af sandet.
Med ferie og skoleophold er der fra den 30/5 – 3/10 konstant én mand væk fra greenkeeperstaben.
Det gør det svært at nå projekter og andet grundet stor opgave ved vedligehold.
JFP: Kan der rekvireres frivillige til at lave noget arbejde? Der bliver set på om der kan laves
løsninger. Dette gør SS, EN & KA.
3. Balance per 30-04
NKS
Vi er kun fire mdr. henne, men det ser fornuftigt ud i forhold til 2015. Der er diverse
tilgodehavender som påvirker balancen positivt.
Birgit spørges igen om der er styr på skyldige saldo hos medlemmer.
4. Sager til beslutning
a. Løsfarende bolde hos Tordensgårdevej 1
Naboen har klaget over vildfarne bolde fra drivingrange, han er nervøs for sin campingvogn. VG
og KA har haft en snak med naboen om at finde mulige løsninger.

b. Kontingent for år 1 for nye golfspillere
EN
Der laves ny struktur for betaling af kontingent.
Nye medlemmer: Har aldrig spillet golf før betaler månedsvis beløb resten året.
Resten forstætter som de plejer med procentvis betaling ud fra klubbens skema.
5. Indlæg fra de diverse udvalg
Begynderudvalget er startet rigtig godt, de er energiske og det er en fed ting at observere.
Medlemshvervning har en del projekter i gang. Skoleprojekt, sportsfestival og skolernes
idrætsfestival bliver med SGK deltagelse. Mentorgolf afvikles den 26/5 hvor der næsten er
fuldtegnet.
6. Sager til orientering, herunder
a. Udvikling i medlemstallet
Det ser rigtig fornuftigt ud med medlemstallet. Der er mange prøvemedlemmer.
b. Greenfee spillere
Status quo
7. Eventuelt
a. Tidsinterval på 10 minutter ved tidsbestilling
SS
Ville det kunne hjælpe på flowet med 10 minutters interval?
Der var en generel diskussion om dette, man blev enige om at gøre opmærksom på at man skal
overholde starttider og andet. Man er opmærksom på problemet og ser frem til.
Problemer med hærværk og meget andet. Der køres baneservice på skæve tidspunkter og
holdes øje. Det er bekymrende at der opleves denne form for hærværk.
Der forsvinder både bolde og kurve fra drivingrange. Der indkøbes kamera og skiltes med
videoovervågning.
Regionsgolf har attraktive tider i spidsbelastningsperioder og det er ikke fleksibelt at flytte pga.
krav fra den landsdækkende ledelse i regionsgolf som dikterer tider som ikke passer ind i
Svendborgs egne arrangementer og spidsbelastninger. Det er besluttet at de kontaktes og der
tages en snak om næste år så der både er plads til regionsgolf og andre arrangementer/KIK i
Svendborg.
Klubturneringer ser udfordret ud. Årsagen er ukendt, men bør undersøges. Det skal være
fleksibelt at deltage. Kan det være for dyrt? Er tvungen spisning et problem?
Det er svært at lokke sponsorer til at være matchsponsorer og derfor vil matchfee være tilstede
hvis der skal være råd til præmier osv.
Springvand på hul 16 er ved at blive undersøgt med mulighed for genetablering. Der er tidligere
lukket ned pga dyrt strømforbrug. Disse forhold undersøges nærmere, men ønsket om at det
kører er tilstede.
8. Næste bestyrelsesmøde
21/6-2016 kl 17.30-20 (UL kommer hurtigst muligt) EN er muligvis væk grundet barsel – I dette tilfælde
udpeges ny referent af bestyrelsen.

