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Formål 
 
ErhvervsKlubbens formål er at skabe en dynamisk erhvervsklub, 

hvor man har mulighed for at udbrede sin virksomhed og få 

kendskab til andre virksomheder og ErhvervsKlubbens første 

prioritet er naturligvis, at vi mødes for at spille golf og have det sjovt. 

ErhvervsKlubben kan, inden for økonomisk råderum i klubben, 
bidrage til udvikling af klubben i form af donationer til projekter der 
vurderes at være til gavn for klubben. Dette kan udelukkende 
besluttes på et årligt fastlagt møde i november. 
 
Krav for medlemsskab i ErhvervsKlubben i Svendborg Golf 

Klub. 

 Man skal være selvstændig erhvervsdrivende eller 

beslutningstager i en virksomhed  

 Man skal være fuldtidsmedlem eller repræsentant fra et 

firma med sponsorat i Svendborg Golf Klub 

Arrangementer 
 

ErhvervsKlubben mødes til golf én gang om måneden, som er den 

anden tirsdag i hver måned, dog ikke januar, juli og december. 

Golfarrangementerne kan både være 9- og 18-hullers runder. Dette 
vil variere over året, og der tilstræbes altid at være præmier og 
spisning efterfølgende hvor også netværksdelen er i højsædet.  
 
I løbet af sæsonen vil det også tilstræbes at mødes med andre 

erhvervsnetværk med golf som samlingspunkt, dette for at sprede 

aktiviteterne ud og møde nye ansigter. Dette kræver dog tilsagn fra 

andre erhvervsklubber. 

 

Derudover vil der, for de virksomheder der ønsker det, blive afholdt 

et virksomhedsbesøg, hvor man har mulighed for at promovere sin 

virksomhed. 
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Der vil også være mulighed for deltagelse i eksterne arrangementer. 

Virksomhedsbesøg og eksterne arrangementer, tilstræbes at foregå d. 

4 tirsdag i måneden. 

Inden hvert arrangement vil der blive sendt indbydelse ud til 
ErhvervsKlubbens medlemmer hvor svar udbedes, både ved 
tilmelding og afbud.  
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Bliv medlem i dag og udnyt potentialet 
 
Er du interesseret i Golf, Netværk og Business så kræver det blot at 
du kontakter Emil Nutzhorn på 30 74 35 10 eller en@svendborg-
golf.dk  
Så hjælper han dig i gang med et medlemskab af ErhvervsKlubben. 

 

Kontingent 
 
Årligt kontingent for deltagelse i ErhvervsKlubben er kr. 1.600,- plus 
moms, dette opkræves primo februar.  
Ved indmeldelse senere på året opkræves man ved indmeldelse. 
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