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Dagsorden for bestyrelsesmøde, torsdag. den 15. juni 2017 

Tidspunkt: 17.00 – 19.30    

Mødested:  Svendborg Golf Klub 

Deltagere: Ingeborg Ploug   (IP)  

 Jan Find Petersen   (JFP) AFBUD 

 Kurt Jensen    (KJ) 

 Michael Dissing   (MD) AFBUD 

 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   VG 
Underskrevet og godkendt  
 

2. Forbedringstiltag på banen   KA/SS 
Drøftelse om hegn i højre side af drivingrange for at beskytte nabo mod vildfarne bolde 
Bag 18 green mod ny baglade på et plant område. Der vil blive lagt ukrudtsdug og perlesten 
eller flis. Dette for at spare tid til arbejdet på banen. 
Der er forsøgt nye arbejdsprocesser for klargøring af bunkers i højre side af bunker på hul 
18. Forsøget ser ud til at fungere, denne ordning vil forøges at blive implementeret på resten 
af banen.  
I nyhedsbrev skrives at brækkede tees skal lægges i Stonecons stenkopper ved teestederne.  
Der efterlyses frivillige til beskæring af nye træer. Opgaven er ikke ret stor, men en flok 
frivillige vil efter instruktion fra KA kunne klare opgaven. 
Der er påbegyndt bekæmpelse af bellis på banerne. Miljøstyrelsens regler gør dog opgaven 
lidt vanskelig. 
Der laves instruktion i hvordan flagplaceringsflag på flag ved green er placeret. Dette 
kommer på hjemmesiden. 
Ferieperioden starter nu, derfor vil der i greenkeeperafdelingen være mindre mandskab. 
Det er svært at komme udfordringen til livs grundet lokalaftalen som 3F er ansvarlig for.  
Fairway er blevet smallere og der er længere til starten af fairway fra teestederne. Dette er 
også en udfordring via det begrænsede mandskab der er til rådighed.  
Der bliver oprettet et tiltag med hjælpere som kan supplere greenkeeperstaben med 
arbejdet omkring bunkers. Det er planen at en greenkeeper er ansvarlig for et område og 
har en stab af frivillige til at hjælpe med arbejdet.  

 
3. Gennemgang af balance per 31.05  KJ 

Intet at bemærke. 
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4. Investeringsønsker 
a. 2 Buggies     EN 

Accepteret køb af to brugte Yamaha G22E til samlet kr. 40.000,- + moms 
 

5. Evaluering af samarbejdskontrakter  VG 
EN og VG har afholdt møde med Henrik Zacho og evalueret samarbejdet. 
 

6. Input til procedure for lukning af klubhus og baglade alle 
Ideelt set var der en vicevært som kunne låse af. Der er prøvet med forskellige løsninger for 
at låse som den sidste, at skilte med det osv.  
Ved baglade skal der laves en timelås på gavldøren ved bagladen denne låser kl. 22. Der 
tages en dialog med Jørgen Dolmer om løsning heraf. Der sættes skilt på døren om at der 
låses. 
 

7. Indlæg fra de diverse udvalg,  
Turneringsudvalget har problemer med erfaring i afvikling af turneringer. Der skal 
rekrutteres nye folk som kan og vil hjælpe med turneringer især fra 2018. Der er vigtigt at 
udpege nogle folk som kan hjælpe. 
 
Pink Cup har givet en indtægt på ca. 50.000,-  
 

8. Sager til orientering 
a. Håndbog for bestyrelse og udvalg  EN 

Flyttes til næste møde og evt. rettelser sendes til EN 
b. Klub 81    EN 

Ordningen fortsætter som hidtil i 2017, der evalueres i oktober og gentegnes evt. for 
2018. 

c. Medlemsstatus per dato   EN 
Runddelt til orientering 

d. Greenfee gæster   EN 
Runddelt til orientering 
 

9. Eventuelt 
 
Intet at bemærke 
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