Referat 1608168

Svendborg Golf Klub
Referat for bestyrelsesmøde, tirsdag den 16. august 2016
Tidspunkt:

17.00 – 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)

Kenneth Andersen deltager under pkt. 2

(KA)

1. Gennemgang af sidste referat
Gennemgået og godkendt
2. Tiltag og orientering fra banen
(KA)
I uge 34 vil der blive gravet op på hul 10 og 9 for at komme problemerne på hullernes dræn til livs.
Dette foregår onsdag og torsdag.
Forslag fra KA om at dreje drivingrange længere væk fra naboerne da det mindsker
sandsynligheden for at skyde bolde ind i deres haver mm. Ligeledes kan man måske undgå en
skæmmende hegn/net ved klubbens område. Dette blev ikke godkendt og man fortsætter med
eksisterende løsning.
SS har hjulpet til i greenkeepergården i sommerferien for at hjælpe i en presset situation. Der er set
på balancen og fundet økonomi til ansættelse af en ekstra mand i to mdr. Denne er allerede ansat
og i gang.
En af de ansatte i klubben vil se på at lave en ansøgning om at rense søerne på banen. Denne
ansøgning sendes videre hurtigst muligt til den rette instans.
NKS, EN og KA gennemgår anlægskartoteket i efteråret.
3. Balance per 31-07
Balancen er der ingen kommentarer til.

NKS
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4. Sager til beslutning
a. Opbevaringsrum til restaurant/sekretariat/proshop
Byggeudvalget har set på muligheder i omklædningsrummet som steder der kan give mere
lager til proshop og sekretariat der mangler lagerplads. EN undersøger en pris og ser på om det
kan lade sig gøre.
Det samme er gældende med en løsning for restauranten.
NKS mener ikke at løsningerne er gode nok til at fjerne f.eks. bure mm. der ikke ser godt ud
foran restauranten bagindgang. Der skal undersøges om der er plads til de eksisterende borde i
den løsning for restauranten.
b. Møde med udvalgsformænd
Prøves at kombineres med næste bestyrelsesmøde.
5. Indlæg fra de diverse udvalg
Sportsudvalget har spillet sidste spillerunde i DK turnering. 4 division rykker ud af 4 og ned til 5
division. Begge kval hold har vundet sine grupper og det betyder at begge hold skal til
oprykningsspil. Dameholdet missede lige nøjagtigt sin oprykningsmulighed.
Tirsdagsdamerne arbejder meget med sine blokeringstider og som det er nu, så spiller man kun
tirsdagsdame i ”åbningstiden” Dette skyldes både at man vil udnytte tiderne og ikke mindst for at
støtte det sociale aspekt i matcherne som vil tvinge damerne til at spille sammen. Klubbens
bestyrelse kunne se på om dette er noget man skulle se på for hele klubben. Man afventer
resultaterne fra tirsdagsdamerne og vurderer herefter om det skal være en tilføjelse til reglementet
for klubber i klubben.
Der er endelig kommet hul på bylden mht. skolegolf. Fem skoler har tilmeldt sig et opstartskursus
ultimo august og vi er spændte på at se resultatet som forhåbentligt skaber flere juniorer. Der er
dialog med SIMAC om lignende forløb fores studerende.
Der er kommet nyt tiltag ved navn Foreningsudvikling som er udarbejdet af DIF med flere. Det er
gratis for klubben at deltage i en masse udviklingsforløb. Dette vil man meget gerne deltage i.
Emner kan overvejes til næste møde. Brochuren lægges hos EN som sender rundt sammen med
referat.
6. Sager til orientering, herunder
a. Golfspilleren i Centrum
Generel diskussion om prioriteringer for at kunne forbedre banen som har fået dårligere tal end
tidligere. Især for at optimere greenkeepernes arbejdsforhold.
Der er enighed om at der skal kontaktes dem som har skrevet uden at være anonyme for at gå i
dialog om at løse de evt. udfordringer de har tilkendegivet, eller blot anerkende at vi har taget
deres kommentarer til efterretning.
Banen har fået lidt kritik på enkelte punkter, dette ser man på og tænker også ind i
budgetplanlægning mm.
b. Udvikling i medlemmer
Kan ses på hjemmesiden. Det ser fornuftigt ud.
c. Greenfee spillere
Dette var ikke udarbejdet.
d. Dato for input til budget 2017
skal indleveres senest d. 15 november
e. Spil med dag
Ser fornuftigt ud med tilmeldinger.
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f.

Bestyrelsens brug af buggy
Det er besluttet at bestyrelsen kan bruge en buggy i forbindelse med klubopgaver.

7. Eventuelt
Der er behov for at udskifte et ødelagt frostskab i restauranten til en værdi af kr. 16.000,- plus
moms. Dette blev bevilliget.
8. Næste møde
19/9 kl. 19.00

