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Dagsorden for bestyrelsesmøde, tirsdag. den 9. maj 2017 

Tidspunkt: 17.00 – 19.30    

Mødested:  Svendborg Golf Klub 

Deltagere: Ingeborg Ploug   (IP)  

 Jan Find Petersen   (JFP) 

 Kurt Jensen    (KJ) 

 Michael Dissing   (MD)  

 Søren Seiersen   (SS) 

 Ulla Larsen    (UL)  

 Vagn Grønbjerg   (VG) 

Referent Emil Nutzhorn   (EN) 

 Kenneth Andersen deltager under pkt. 3  (KA) 
 

1. Gennemgang af sidste referat 
Underskrevet og godkendt 
 

2. Konstituering, herunder jubilæumsudvalg  VG 
Bestyrelsen konstitueres således 
Formand: Vagn Grønbjerg 
Næstformand: Søren Seiersen 
Controller: Kurt Jensen 
Bestyrelsesmedlem: Michael Dissing 
Bestyrelsesmedlem: Ulla Larsen 
Bestyrelsesmedlem: Ingeborg Ploug 
Bestyrelsesmedlem: Jan Find Petersen 
Der skal være fokus på budgetlægning i forhold til de enkelte udvalg f.eks. husudvalg, 
således de har et økonomisk råderum til at søsætte de ønskede projekter. 
Husudvalg skal nedsættes med fokus på områder både indenfor og rundt om klubhuset. UL 
er ansvarlig- JFP foreslog, at udvalget skulle finder medlemmer, som havde specielt fokus 
på bygningernes fysiske tilstand såvel udvendig som indvendig. 
Bygningerne omfatter: Klubhuset, den nye bygning samt det runde skur ved drivingrangen. 
Jubilæumsudvalg bliver med JFP, EN, og dem de supplerer op med - Deadline for inputs til 
jubilæumstiltag bliver oktober. 
Der nedsættes et medlemsrekrutteringsudvalg der skal skabe arrangementer og tiltag som 
kan tiltrække nye medlemmer.  JFP står for dette og rekruttering hertil sørges der for i 
samarbejde med EN 
a. Opdatering af håndbog for bestyrelse og udvalg 
Hvert bestyrelsesmedlem opdaterer sit område til næste møde. 
 

3. Forbedringstiltag på banen   KA/SS 
Der vil blive lukket på driviningrange en af de kommende mandage frem til kl 13.00, og 
repareret et drænrør som er i stykker. Det defekte drænrør medfører oversvømmelse på hul 
5 ved 9 huls banen. Det er det som man håber at løse problemet med. 
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Der er hentet tilbud på gravemaskine som kan bruges en måneds tid. Det koster kr. 
15.000,- ekskl. moms. Dertil vil komme en lang række andre omkostninger som gør det til 
en dyr løsning. En af greenkeeperne har foreslået alternativ løsning han gerne vil 
præsentere. Bestyrelsen imødeser dette forslag. 
 

4. Der er hentet tilbud på plansilo som koster kr. 200.000,- det skal bruges til at opbevare 
sand til bunkers. MD anbefaler KA at kontakte murermester Carsten Andersen for 
alternativt tilbud på plansiloer da han har lavet meget arbejde for landmænd der bruger 
plansiloer. 
 

5. Resultat af undersøgelse vedr. baneforløb   SS 
Der er kommet 135 besvarelser til undersøgelsen,  
 
82 % oplevede ikke ventetid 
17 % oplevede ventetid, heraf angav 91% at årsagen ikke skyldes start på hul 17. 
 
90% oplevede det som lidt eller slet ikke forstyrrende at starte runden på hul 17 
7% oplevede det som ”underordnet” 
3% oplevede det som ”en del” eller ”meget” forstyrrende 
 
91% siger ja til at spille samme hulforløb igen 
8% siger nej 
 
Baneudvalget arbejder videre med projektet og hvis det implementeres bliver det sidst på 
sæsonen.  

 
6. Gennemgang af balance per 30.04   KJ 

Indtægterne er på samme niveau som sidste år på kontingenter. 
Omkostninger er steget en smule, så indtil nu ser det ok ud. 
 

7. Indlæg fra de diverse udvalg 
 
IP: Turneringsudvalget er ved at finde sig til rette efter den triste afsked med Leo Jensen. 
 
IP: Tirsdagsdamernes nye tider ser ud til at fungerer fint. 
 
MD: Der ses frem til juniorugen i uge 31 så man kan få en masse aktiviteter i gang og få en 
masse juniorer. 
Der er et fortsat ønske om juniorrum som skal skabe det gode juniormiljø. 
Der var en snak om forskellige muligheder for at finde pladsen og muligheden for dette 
rum. MD arbejder videre på en løsning. 
 
EN:Børneattester til Juniortrænere er indhentet. 
 
JFP/EN: Der er holdt møde med SEF ang. buggys og et strategisk samarbejde. Dette 
afventer man nu resultatet af.  
 

8. Maximum HCP per bold på 18 huls banen   VG/EN 
Der er modtaget en henvendelse fra et medlem med krav om max hcp. pr starttid i 
tidsbestillingen. Det er drøftet og med betaling af samme pris på kontingent er det ikke 
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muligt at differentiere i rettighederne. Men man laver 168 i handicap sum, som 
begrænsning. 
 

9. Sager til orientering 
a. Klub 81     VG/EN 

Sag med tidligere medlemmer som via et slagtilbud i Faaborg havde meldt sig ind i 
klubben og også i klub 81. Dette kan dog ikke lade sig gøre da reglerne for Klub 81, 
netop er indrettet således man ikke bare kan skifte klub og melde sig ind i klub 81 uden 
at opfylde en række forhold som ikke var opfyldt. Der er skuffelse over at Faaborg ikke 
har handlet efter reglerne, men man ser nu fremad og har fået opbakning fra de 
resterende klubber i ordningen. Man afventer konsekvenserne for Langesøs lukning af 
klubben. Forventningen er dog at det fortsætter uændret. 

b. Medlemsstatus per dato    EN 
Runddelt til orientering, ser udmærket ud med prøvemedlemmer. 

c. Golfens dag    EN 
Vi havde 97 gæster og 27 nye prøvemedlemmer. EN er meget entusiastisk og glad for 
den indsats de mange frivillige hjælpere yder. 

d. Samarbejde Oure   EN 
Ophører i sommeren 2018 da skolen lukker sin golfafdeling.  
 

10. Eventuelt 
a. Skabspladsen i bagladen   VG 
Der blev drøftet bevæggrunde for at skabspladsen er som den er. VG svarer tilbage med 
fyldigt og grundigt svar. Er det muligt at rykke skabene så vil man gøre det. Hvordan det 
gøres er ikke nemt. Dette undersøger VG 
 
EN køber bænke onsdag 
 
MD og JFP ønsker pressemeddelelsen efter golfens dag tilsendt 
 
 

11. Næste møde – Der aftales møder for hele kommende år.  
15/6 kl. 17.00 
10/8 kl 16.00 
14/9 kl. 17.00 
12/10 kl 17.00 
20/11 kl. 16.00 
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