
Svendborg Golf Klub 

Dagsorden for bestyrelsesmøde, onsdag den 30. marts 2016 

Tidspunkt: 19.00 – 21.00  

Mødested: Svendborg Golf Klub 

Deltagere: Claus Bjerregaard  (CB) 

Ingeborg Ploug  (IP)  

 Jan Find Petersen  (JFP) 

 Niels Kristian Skov  (NKS)  

 Søren Seiersen  (SS) 

 Ulla Larsen   (UL)  

 Vagn Grønbjerg  (VG) 

Referent Emil Nutzhorn   (EN) 

 Kenneth Andersen deltager under pkt. 2 (KA) 
 

1. Gennemgang af sidste referat 
Gennemgået og godkendt. 
Kenneth har talt med nabo ang. beplantning og der er tilfredshed fra denne ang. beplantningen og 
placeringen af denne. 
 

2. Konstituering     VG 
Se organisationsplanen. (Kommer tilrettet fra Vagn) 
Der kunne godt bruges nye i turneringsudvalget, gerne yngre kræfter. Disse kan rekrutteres 
gennem Golfspilleren i Centrum.  
 

3. Tiltag og investeringsønsker på banen   (KA) 
Der er kommet ny prikker 
Fairway 9 på 18 hullers banen bliver tjekket op. Der skal søges efter drænrør ved hjælp af sonde fra 
firmaet Ribol. 
Der lægges bøgeflis omkring de nye træer for at sikre vanding og andet teknisk arbejde med 
træerne. Kan også bespare noget vanding. 
Der kommer infotavle til 9-hullers banen omkring 1 tee og det samme ved 1 tee på 18-hullers 
banen. 
Investeringsønsker: Nye batterier til 4 buggys er godkendt. 
 

4. Balance per 29-02     NKS 
Det ser ud til at være en god begyndelse i forhold til 2015.  
 

5. Golfens dag      EN  
Program er på plads. 
Der spørges efter hjælpere i Facebookgruppen for juniorer. 
 



6. Indlæg fra de diverse udvalg 
Byggeudvalget er startet op og de har holdt første møde.  
 
Begynderudvalget og kaninudvalget er slået sammen og man ser frem mod en spændende sæson 
med Gitte Borgermann som formand. Sammenlægningen er truffet som et valg, ud fra anbefalinger 
fra Dansk Golf Union, samt at klubben desværre er en af de dårligste til at modtage begyndere i 
Golf Danmark jf. Dansk Golf Union. Dette vil vi gerne ændre og tror på at dette er løsningen. 
 
Der kommer en sportsfestival i Svendborg gennem maj og juni. SGK tænker at kunne deltage i form 
af en medlem inviterer medlem turnering, og laver texas scramble turnering eller lignende, men 
der drøftes videre, og der modtages gerne input. På selve dagen kan man se på event ved 
frederiksøen hvor der kan skydes søbolde i vandet eller andet. 
 
Sportsudvalget har brugt vinteren og foråret på at sætte alle de nye ting i søen og ser frem mod en 
spændende sæson, hvor juniorudvalget er kommet med i sportsudvalget så man kan arbejde 
sammen og være en større og stærkere enhed. Træning er flyttet for juniorer så de starter kl 16.30 
og slutter 18.30 for at tilgodese børnenes skolegang. Sportsudvalget er også kommet godt i gang 
med sæson 2016. 
 
Skoleprojektet startes op udenom skoleforvaltningen. Det startes op hurtigst muligt.  
 

7. Sager til orientering 
Tilbud om skift af fatning til lamper accepteres. Arbejdet sættes i gang hurtigst muligt. 
 

8. Eventuelt 
Der skal gøres bedre opmærksom på flow og nedslagsmærker og etiketteregler generelt. 
 

9. Det er ærgerligt der ikke er Golf TV i restauranten, det bør undersøges om det er muligt at få GolfTv 
i gang igen.  Claus Bjerregaard tager en snak med restauratøren.   
 
Det er besluttet at der kan handicapreguleres med lejeforbedring. Kenneth skriver om det på 
hjemmesiden. 
 
Det pointeres at det er forbudt at lave indspil til green foran hovedindgang.  Emil er ansvarlig. 
 

10. Næste bestyrelsesmøde   

17/5 kl 17-19 med efterfølgende spisning.   


