Dagsorden for bestyrelsesmøde, torsdag. den 24. november 2016
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) (Afbud)

Ulla Larsen

(UL)

Vagn Grønbjerg

(VG)

Referent Emil Nutzhorn
Kenneth Andersen deltager under pkt. 2

(EN)
(KA)

1. Gennemgang af sidste referat
Gennemgået og godkendt
2. Budgetønsker og orientering fra banen
(KA)
Frank fra greenkeeperafdelingen går på pension og der købes en kurv som overrækkes af
Vagn Grønbjerg.
Der er fra Grundfos og vandværket anbefalet at søge om boring af brønd ved pumpehus til
brug for vanding, det er tidligere blevet afvist, men man bør ifølge KA forsøge igen. Det er
godkendt af bestyrelsen og KA undersøger det videre forløb.
Investeringsønsker blev fremlagt og drøftet, man er positivt indstillet, men det er afhængigt
af økonomien i klubben og de mange projekter der er i gang i øjeblikket herunder ny
baglade. Det er besluttet at NKS arbejder videre med ønskerne sammen med KA og
forelægger det til FU.
Budgetforslag version 2 blev fremlagt og drøftes videre i forretningsudvalget.
3. Balance per 31-10
NKS
Der blev gennemgået et estimat for resten af 2016, estimatet gør det nemt at justere på
resten af året.
4. Forudsætninger for budget 2017, herunder tidsplan
Der er fremsendt budgetforslag som skabte grobund for en drøftelse.
Det mistede tilskud på kr. 50.000,- vil få stor indflydelse på klubbens økonomi og kan gøre
det svært at drive klubben videre uden kontingentstigning.
5. Sager til beslutning
a. Golfspilleren i Centrum
Man frafalder ordningen i 2017, EN giver DGU besked.
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b. Dato for ordinær generalforsamling
6/4-2017
6. Indlæg fra de diverse udvalg,
Ændring af hulforløb sættes i bero da greenkeeperne har rigeligt at se til for tiden.
Kaninudvalget har gjort status for en god sæson med tilfredshed både i udvalg og hos
spillere. Der er gang i mange positive tiltag som matcher, superkaniner og et ønske om
kanin teesteder på banerne.
Der er ønske om ekstra toilet og tordenhytter, det er besluttet at EN undersøger
omkostninger hertil.
Der er oplevelser med Oure elever som har problemer med etikette, EN tager snak med
lærerne igen og baneservice bedes om at køre flere gange når de er der.
Der er statusmøde i begynderudvalget i næste uge.
K81 turnering er følgende datoer
29/4 Langesø
20/5 Vestfyn
Ukendt Faaborg
5/8 Svendborg
9/9 Blommenslyst
Der skal være minimum 36 deltagere for at gennemføre og ved mere end 50 deltagere er der
to rækker.
Deltagergebyr pr. turnering bliver 80 kr.
Der er bevilliget penge fra klubhuspuljen til renovering af hjørnestolper på klubhus og
maling af gavlen mod parkeringspladsen.
7. Sager til orientering, herunder
a. Byggeri
Baggrunden for at jorden er placeret mellem hul 16 & 17 er at det skal køres til
drivingrange når vejret tillader det.
JFP er bestyrelsens repræsentant i byggeudvalget og træffes ved spørgsmål fra KA og
Hans Georg. VG står for de mulige ekstra økonomiske beslutninger.
b. Udlejning af skabe i 2017
Man fastholder prisen fra undersøgelsen, EN undersøger ønsker og behov via
undersøgelse. Prisen vil dog være justeret ned med 25 % da man først kan benytte det
fra 1/4
8. Eventuelt
Der undersøges om man kan starte bestyrelsesmøder kl. 16.00 i fremtiden af hensyn til de
ansatte i klubben som skal deltage på møderne.
Man evaluerer visionsplanen som pkt. på næste bestyrelsesmøde
EN og UL ønsker at få skiftet hynder og hyndebokse. Ønsker et ok fra bestyrelsen til at
arbejde videre med dette. Først skaffes priser og derefter undersøges mulig sponsor på
møblerne.
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9. Næste møde
2/2 kl. 16.00 hvis SS kan, ellers kl. 17.00
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