Svendborg Golf Klub
Dagsorden for bestyrelsesmøde, tirsdag den 16. juni 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, godkendt og underskrevet
2. Balance per 31-05
NKS
Balancen blev godkendt og der blev drøftet forskellige udgiftsposter.
Klubhuset begynder at have større omkostninger som er nødvendige for at opretholde en
ordentlig/godkendt standard.
Vandingsanlæg er næsten genskabt efter at have været fjernet. Det har krævet en ekstra
omkostning for at få systemet til at fungerer igen.
Der er samlet set en ekstra omkostning på godt kr. 135.000,- i uforudsete omkostninger som man
vurderer ikke at kunne have garderet sig imod.
Der er penge at hente til ekstraordinære udgifter i klubhus fra en renoveringspulje til skift af
lamper. EN forsøger at indhente midler til at hjælpe på området, især med belysning som er en dyr
vedligeholdelsespost.
3. Golfspilleren i Centrum
Blev gennemgået af EN, der er lavet en rapport som allerede er tilgængelig for medlemmerne.
Der blev henstillet til at følge tidligere aftale hvor EN er ansvarlig for kontakt til gæster og et
bestyrelsesmedlem er ansvarlig for rapport og kontakt til medlemmer (tre rapporter pr. år) En’s
rapport kan bruges som skabelon.
JFP foreslog en køreplan for Golfspilleren i Centrum og hvilke områder man kigger på. EN
udarbejder denne med udgangspunkt i organisationsplanen.
4. Opdatering af procedurer for udvalg

VG

Der er fremsendt bilag fra VG som bruges som udgangspunkt for at kigge på procedurer for udvalg.

5. Klubbens flagpolitik
EN
Klubben er ikke i besiddelse af en flagpolitik, og EN efterspurgte interne flagregler som man kunne
henvise til. Disse vil blive udarbejdet af EN.
6. Nyt fra udvalg
Olieudskiller er blevet sat ned i jorden og den gamle er tømt og fyldt op med sand.
Jørgen Ebbesen: har været på skole i Sandmosen for at lære om '' vækstforhold og pleje +
maskinlære''.
Hærværk på banen: vi har fået smadret 5 gule tee-markeringer.
Kragen/skræmmefuglen ved 9 tee/9huls er ''bortfløjet'' - eller stjålet.
Der er forsvundet 4 granit-tee-kopper.
Der er smadret 1 stk. granit-tee-kop på 7 gul tee.
Hardi sprøjte er blevet forsinket i leveringen, kommer senest i uge 27.
Hans Muurholm: har forslået at NCC kommer forbi og laver 1 stk. sti, så vi kan se hvad de evt. kan
levere. KA har foreslået sti ved tee 1.
SS fremviste forslag til nyt teestedmarkering.
Der er holdt møde med Kommune og DGU ang. samarbejde om skoleforløb. Dette er rundsendt til
bestyrelsen for orientering. Der afventes svar fra kommunen.
Der er lavet talentindstilling for fire nye talenter fra juniorafdelingen.
Oplæg fra sidste møde er blevet godkendt og offentliggjort på hjemmesiden.
Event Svendborg har kontaktet klubben og fortalt om en kapsejlads senere på året. Her vil man
gerne inddrage golf. Dette arbejder EN og JFP videre på for at kunne lave et tilbud.

7. Sager til orientering
a. Medlemsstatistik
Nogenlunde status Quo, der kommer først store ændringer ved halvåret
b. Greenfee gæster
Delt rundt og taget til efterretning, man er en smule bagud
c. Ansøgning beplantningsplan
møde 17/6
8. Eventuelt
Ny Printer til scorekort er forældet, og der skal købes ny. Dette er godkendt.
9. Næste bestyrelsesmøde
12/8 kl. 19.00

