Svendborg Golf Klub
Dagsorden for bestyrelsesmøde, torsdag den 12. maj 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) afbud

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.
KA
a. Status og kommende tiltag
Intet at bemærke
b. Investeringer
Sprøjten er bestilt. Der er kommet tilbud på vaskeplads ved greenkeeperne. Der er indhentet et
tilbud, samt forespurgt hos anden entreprenør men de var ikke i stand til at udføre arbejdet i
det ønskede tidsrum.. Tilbuddet er accepteretBeplantningsplan 2015/2016
SGK har søgt den kommunale pulje "Puljen til lokale initiativer" om støtte til beplantning af
banen.
Svar på ansøgningen fremkommer medio juni 2015.
Såfremt svaret er positivt, foretages beplantningen i efteråret 2015.
Der skal indkaldes en større skare af medlemmer som kan hjælpe til med beplantningsarbejdet
i samarbejde med greenkeeperne.
2. Gennemgang af sidste referat
Gennemgået og godkendt
3. Balance per 30-04
EN
Der var ikke fremsendt kommentarer til balancen.
Det ser ud til at der en fremgang i indtægterne i forhold til året før, samtidig med at der er
nogenlunde status quo i udgifterne i forhold til året før.
Revideret udbetalingsmetode for kommunalt tilskud har betydet en lettelse af arbejdsgang, samt
sikrer at tilskuddet pristalsreguleres.
4. Opdatering af procedurer for udvalg
VG
Trænger til en kraftig revidering, der skal tages en dialog med udvalgene og opdateres. EN sender

seneste udgave til bestyrelsen og VG redegør for opgavens omfang heri.
5. Klubbens opmærksomhedspolitik
Revideret og godkendt. EN sørger for opdatering

EN

6. Evt. samarbejde med Faaborg og Vestfyn
VG
Der har været møde mellem de tre formænd. Der er drøftet et muligt turneringssamarbejde. Det er
besluttet at nedsætte et udvalg med to medlemmer fra hver klub som kunne ideudvikle på tanken.
UL og IP deltager på vegne af Svendborg Golf Klub.
7.

Nyt fra udvalg
Oplæg om arbejdet med juniorerne var fremsendt inden mødet og blev fremlagt. Den kan findes på
http://svendborggolfklub.dk/juniorerne/
Der er ved at blive udarbejdet et oplæg i samarbejde med kommunen og DGU i forhold til
Skolegolf. Der afholdes møde d. 28/5 med de involverede parter.
Arbejdet med sportsudvalg (turneringsgolf) er i øjeblikket i gang, og skal gennem samme proces
som juniorudvalget netop har gennemgået. Nuværende oplæg og holdtildeling evalueres når der
afholdes sportsudvalgsmøde senere på året.
Turneringsudvalget har holdt et møde for at optimere arbejdsgangen for turneringer. Der er lavet
en guide til afvikling af turnering som deles rundt til alle medlemmer af udvalget.
Udvalget vil blive forsøgt suppleret op med repræsentanter fra blandt andet juniorafdelingen og
fleksmedlemmer.
Der skal oprettes et husudvalg som EN og UL tager en dialog om.

8. Sager til orientering
Henrik Zacho har sendt et oplæg lige før bestyrelsesmødet ang. Boldmaskinen. Denne er i stykker
og der er forsvundet godt 3.000 bolde. VG og JFP tager møde med Henrik onsdag d. 13/5 hvor der
forsøges at finde en løsning. Det kræver en investering i ca. kr. 26.000,- som er godkendt til at gå
videre med. Investeringen er i ny boldvasker, således der i fremtiden er frie bolde til alle på
drivingrange

9. Eventuelt
IP deltager som repræsentant til Åbent Hus den 21/6 ved Fyns Mats Avis. EN sørger for at finde en
ekstra hjælper, gerne fra begynder/kaninudvalget.
10. Næste bestyrelsesmøde
16/6-2015 kl. 19.00

