Dagsorden for bestyrelsesmøde, torsdag. den 12. oktober 2017
Tidspunkt: 17.00 – 20.00
Mødested: Svendborg Golf Klub
Deltagere: Christian Castella

(CC)

Ingeborg Ploug

(IP)

Jan Find Petersen

(JFP)

Kurt Jensen

(KJ)

Michael Dissing

(MD)

Ulla Larsen

(UL) - afbud

Vagn Grønbjerg

(VG)

Referent Emil Nutzhorn
Kenneth Andersen deltager under pkt. 2
1. Gennemgang af sidste referat
Gennemgået og underskrevet.

(EN)
(KA) - afbud
VG

2. Status og tiltag på banen
KA/CC
- herunder brev fra medlem
KA havde meldt afbud, men havde sendt en række punkter.
Banedanmark kommer på tirsdag for at se på klubbens dræn problem på hul 3. Der ligger
en stor sten/beton inde i røret. Vi må ikke grave så tæt på jernbanen, så derfor kommer de
og kigger på opgaven.
Plansilo, KA har kigget på nogle brugte elementer fra en nedbryder på Heldagervej. Prisen
er ca.37 - 40.000 incl. Moms leveret. Så er der 160.000kr tilbage til udgravning og
støbning af bundplade. KA vil prøve at gøre det billigere end 200.000kr total.
Frivilligt arbejde: Andreas, Tobias og Emil er gået i gang med udvidelsen af 3 tee.
De har ryddet ny sti op til 12 tee.
De vil gerne hjælpe med at lave en del tee 62 om så de bliver mere jævne. Det drejer sig om
3, 5, 6, 7 og 12.
Der er ønske fra KA om at finde en frivillighedskordinator til baneopgaver? Der er en del
jobs som medlemmerne sagtens kunne udføre.
Der er ændret lidt i klippe mønstret i semiroughen, for at finde en måde at spare tid på. Så
kan der blive mere tid til at passe greens bedre end nu.
Der vil blive taget propper op på greens i de kommende 2 uger og efterfyldt med sand i flere
omgange.
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Greenkeeperne er i gang med afvikling af en del ferie i øjeblikket, så derfor er vi ikke mere
end 4 på arbejde resten af året.
Der efterlyses en redegørelse til medlemmerne for arbejdet med bunkers.
Baneudvalget suppleres op med Freddy Frydendal og MD kigger på yderligere supplering.
MD og EN udarbejder en kommunikationsplan for banen så information bliver optimeret til
medlemmerne.
Der tages en dialog med medlem som har skrevet brev til bestyrelsen. Dette gøres af MD og
VG.
3. Gennemgang af balance per 30.09
KJ
- forventet resultat for 2017
Det ser vanskeligt ud og man forventer at balancerer omkring kr. 0,- for året. Der vil være
fokus på stram omkostningsstyring resten af året. Der mangler indtægter på greenfee og
fuldtidsmedlemmer.
4. Forudsætninger til budget 2018
Alle
EN udarbejder budgetforslag der kan bruges at arbejde ud fra.
5. Træner
EN
Der er valgt en kandidat og når kontrakt er underskrevet kan klubben offentliggøre valget
6. Indlæg fra de diverse udvalg,
Christian Haldan og Per Horne træder ind i turneringsudvalget.
JF fortalt at Svendborg Kommune indgår i kampagnen ”Bevæg dig for livet” – Golf passer
godt ind i konceptet der skal skabe flere idrætsaktive gennem hele livet. Der nedsættes et
udvalg bestående af JFP, CC og EN
UL havde meldt afbud til mødet men sendt referat fra møder med KIK og udvalg. Disse er
taget ad notam.
7. Sager til orientering
a. Håndbog for bestyrelse og udvalg
EN
Der skal ses på præciseringer af roller i udvalg og hvorledes man melder sig til udvalg
som f.eks. baneudvalget.
b. Medlemstal per dato
EN
Delt ud til orientering
c. Greenfee gæster
EN
Delt ud til orientering
d. Klub 81
VG
Der enighed om at fortsætte ordningen. Der afholdes møde den 25/10 hvor man skal
forhandle ny aftale.
8. Eventuelt
Efter Søren Seiersens udtrædelse er der blevet justeret i bestyrelsen således Michael Dissing
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overtager posten som formand for baneudvalget og Christian Castella går ind i
Sportsudvalget, herunder juniorudvalget. Ingeborg Ploug er valgt til ny næstformand.
Der mangler stadigvæk låse. De er dog bestilt af EN, som dog er træt af den lange
leveringstid.
JFP spurgte til beplantning af hæk ved ”første række” på parkeringspladsen. Dette
undersøger MD
MD undersøge muligheden for en praktikant der kan se på tiltrækning og analyse om
greenfeegæster.
CC vil gerne løfte arbejdet med frivillige hvor der er en koordinator på opgaven. Fortalte om
et muligt koncept med grupperinger som havde et hul som ansvar. CC kommer med et
oplæg på dette.
Der rettes henvendelse til Gymnastikhøjskolen i Ollerup vedrørende mulighed for, at denne
kunne tilbyde golf på deres højskoleophold i sommerferien.
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