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Svendborg Golf Klub
Referat af bestyrelsesmøde, tirsdag den 21. juni 2016
Tidspunkt:

17.30 – 19.00, afsluttes med spisning

Mødested: Svendborg Golf Klub
Deltagere:

Referent

Claus Bjerregaard

(CB)

Ingeborg Ploug

(IP)

Jan Find Petersen

(JFP)

Niels Kristian Skov

(NKS)

Søren Seiersen

(SS)

Ulla Larsen

(UL)

Vagn Grønbjerg

(VG)

Emil Nutzhorn

(EN) Afbud

Kenneth Andersen deltager under pkt. 2

(KA)

1. Gennemgang af sidste referat
Referatet blev gennemgået og underskrevet
2. Tiltag og orientering fra banen
Motor til vandingsanlæg fungerer ikke, ny pumper indkøbes
Dræn på Hul 9 skal erstattes i sommerperioden. Pris 40.000 DKK
Vanding af de nyplantede træer gøres af medlemmer. SS sørger for frivillige

(KA)

3. Balance per 31-05
Resultatet er lidt foran budget

NKS

4. Sager til beslutning
a. Retningslinjer for KIKér blev drøftet og tages op på næste møde med udvalgene
b. Etikette/ordensregler blev drøftet og det pointeres at green foran klubhus kun er til putting.
Indspil skal foregå på greens bag klubhuset.
Hvis medlemmer ønsker at spille i tider, hvor der er fortrinsret, SKAL den respektive
turneringsledelse give starttider.
Ved spil på 18 huls banen skal man bestille tid i golfbox og bekræfte den 10 minutter før
starttiden.
c. Spilletider for regionsgolf blev drøftet. De bliver fastlagt af turneringsledelsen for Regionsgolf
og kan flyttes, hvis de respektive holdkaptajner er enige. VG kontakter vore koordinatorer og
orientere om bestyrelsens ønsker om at optimere baneudnyttelsen.
d. Revideret aftale med PRO. Vor kontrakt med HZ tilpasses den nye kontraktoplæg, som er
godkendt af DGU og PRO foreningen
5. Konklusioner fra byggeudvalget

VG
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6. Indlæg fra de diverse udvalg
Der afholdes Junior Camp primo juli
Husudvalget har lavet en prioritetsliste over områder, der trænger til at blive ”Shinet” op. Der søges
ekstern finansiering.
Aktiviteter om nye medlemmer:
Der har været afholdt mentordag. I alt 58 deltagere en onsdag aften. Gentages efter sommerferien.
Kristian Jensen har været til skoleidræt v. Idrætscenteret på Ryttervej. Ca. 60 elever besøgte
golfstanden.
SGK har været repræsenteret med udsalgssteder på Frederiksøen i forbindelse med Svendborg
Sportsfestival. Udpræget succes, hvor vi skal være medsøstre år.
Vores skoleprojekt begynder nu at tage form. Fire skoler har pt. tilmeldt sig et forløb efter
sommerferien.
7. Sager til orientering, herunder
a. Golfspilleren i Centrum. Resultatet blev drøftet og særlig resultatet for banen bærer præg af
det fugtige forår og svarer ikke til banens nuværende stand.
b. Udvikling i medlemstallet. Det totale medlemstal er 1274.
c. Greenfee spillere. Det totale antal til ultimo maj var 838 gæster
d. ”Special interest Tourism” Projektet er et samarbejde med kommunen. JFP arbejder videre med
projektet, som gerne skulle forøge antallet af greenfee gæster.
8. Eventuelt
Udvalget for Erhverv, fritid og kultur inviteres til at besigtige resultatet af deres tilskud til
beplantningen af træer.
Vi har tilmeldt os til DGU´s rekrutteringsaktivitet ”Spil med-dag”, som foregår den 21. august.
9. Næste møde: Tirsdag, den 16 august kl. 17.00

