
Svendborg Golf Klub 

Referat for bestyrelsesmøde, mandag. den 19. september 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, godkendt og underskrevet 
 

2. Tiltag og orientering fra banen    (KA) 
Der laves en turnus for klipning af drivingrange næste år, så der f.eks. klippes i lige uger om 
torsdagen og ulige uger om tirsdagen. 
 
Alle dræn er blevet gennemspulet, der er enkelte områder der skal graves op da man ikke kan spule 
igennem.  
 
Drænarbejdet på hul 9 er gennemført med succes. 
 
Der er sendt ansøgning til fond for at starte projektet med renovering af bunkers. 

 
3. Balance per 31-08     NKS 

Intet væsentligt at bemærke i forhold til sidst, de gode takter fortsætter. Greenfee er lidt vigende. 
 
a. Besparelse på kommunens tilskud 

Der er lavet et sparekatalog der kan koste klubben et stort beløb i tilskud (kr. 350.000,- om året 
ud af de ca. kr. 500.000,-) Der er tidligere afholdt møde med nuværende borgmester og 
formand for EBK udvalg, hvor de er gjort opmærksom på at tilskudsaftalen, som danner 
grundlag for klubbens mulighed for at drive banen, hermed brydes og sætter klubben i en 
særdeles alvorlig økonomisk situation. 
Jan Find fremlagde talmaterialer, der viste kommunens udgifter til foreningernes fysiske 
faciliteter og som samtidig tydeliggjorde den markante forskelsbehandling golfklubben vil blive 
sat i, ved besparelser. 
 



4. Foreningsudvikling     JFP 
Jf. tidligere udsendt materiale kan man få en konsulent tilknyttet til at udvikle sin forening. Det kan 
være medlemsrekruttering eller fastholdelse, bestyrelsesarbejde og meget andet. Dette forløb vil 
knyttes med konsulenten og man afslutter det med en evaluering. Tiltaget er gratis for 
foreningerne i Svendborg.  Det kunne tages med til udvalgsformandsmødet. 
 

5. Flow på 18-huls banen 
Der skal tages et opgør med de mange forskellige opfattelser af hvor lang tid en golfrunde skal tage. 
Der var en generel diskussion om hvordan folk kunne skabe et bedst muligt flow på banen.  
Startrytmen med et par 4 og så et par 3 hul giver hurtigt en prop. Dette problem arbejdes der på i 
baneudvalget, blandt andet i form af muligt nyt hulforløb. 
Det er et problem at der er mange to bolde i weekenderne, som medfører at de tre og fire bolde 
som er ude hurtigt kan blive indhentet af de mange to bolde og dermed kan få en unaturligt lang 
runde da de bruger meget tid på at lukke to bolde igennem. 
EN bedes om at sende besked ud om at klubben gerne ser at to bolde slår sig sammen i weekender 
især formiddage. Der er i Svendborg ingen som kan låse en starttid medmindre der er en firebold. 
Ligeledes pointeres det at man må forvente længere spilletid i weekenderne da presset på banen er 
større. Ligeledes skal folk overholde starttiderne så vilkårene for flow er bedst mulige. 
 
Ekstraordinær generalforsamling  
Indkaldes torsdag den sjette oktober med to punkter. 1. bagladen, 2. orientering om andre tiltag. 
 

6. Indlæg fra de diverse udvalg 
Kaninudvalget har lavet et spørgeskema blandt sine deltagere. Her har man undersøgt generelle 
ting omkring kaninmatcher, generelt er der en positiv tilgang til kaninmatcherne. 
 
Der bliver afholdt afslutningsturnering kombineret med medhjælpermatch. Der laves også 
turnering på 9-huls banen.  
 
Der mangler turneringsledere til 2017 sæsonen, der er inviteret frivillige der har tilkendegivet 
interesse i Golfspilleren i Centrum 
 
Svendborg Sports Akademi er en mulighed for unge mennesker på en ungdomsuddannelse om at 
deltage. Svendborg Golf Klub kan deltage, men det vil koste klubben en del penge. 
 

7. Sager til orientering, herunder 
a. udvikling i medlemmer 

Uændret i forhold til sidste år på samme tid.  
b. Greenfee spillere 

Rundsendes til bestyrelsen 
 
 

8. Eventuelt 
 
EBK udvalget kommer på besøg den 12/10 kl. 15.30 for at se resultatet af beplantning. VG deltager 
på mødet sammen med JFP 
 
 
Der er mulighed for at få et indstik til en Ugeavis som kommer rundt til Svendborgs borgere 
(Ugeavisen Svendborg) Dette vil erstatte Årsskriftet og fungere som et markedsføringstiltag, hvor 



annoncer kan tegnes og indtægtsføres for klubben.  
 
10/10-2016 afholdes der udvalgsformandsmøde kl.  19.  emner er sæsonen der gik, retningslinjer 
for KIK og tilbuddet om foreningsudvikling. 
 

9. Næste møde   
 
26/10 kl. 19.00 

    


