Dagsorden for bestyrelsesmøde, torsdag. den 14. september 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
Kenneth Andersen deltager under pkt. 2
1. Gennemgang af sidste referat
Gennemgået og underskrevet

(EN)
(KA)
VG

2. Status og tiltag på banen
KA/SS
Der skal etableres bedre vejforhold omkring vejen ved hul 14/16, dette sker i samarbejde
med Hvidkilde.
SS skriver ang. arbejde omkring bolig ved hul 14 på hjemmesiden.
Der arbejdes på plansilo løsning fortsat, KA orienterer løbende.
Hul 3 på 18 huls banen i området omkring rødbøgen er der et dræn der kræver reparation.
Dette vil blive forsøgt gennemført i løbet af efteråret, men vejret kan tvinge det til en
udskydelse til næste år.
Det store arbejdspres med klipning grundet vejret gør at arbejdet med hul 2 er blevet udsat
og vil blive startet så snart som muligt.
Baneudvalget drøfter omkring skiltning af klokker på de forskellige huller.
3. Gennemgang af balance per 31.08
KJ
Det ser ikke godt ud, der mangler indtægter i forhold til budget. Det er især på greenfee og
fuldtidsmedlemskaber. Bestyrelsen kigger opmærksomt på hvilke udgifter der kan bremses
og til næste møde fremlægges forslag til besparelser. Dette klares i første omgang i
forretningsudvalget. Der sættes ingen tiltag i gang før næste bestyrelsesmøde.
4. Optimal udnyttelse af træner?
Alle
Generel drøftelse af træneremner og dem der kommer til samtale.
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5. Drøftelse af indlæg fra medlem (vedlagt)
Alle
Indstillingen til henvendelsen er at det står seniorudvalget frit for at starte løbende, eller
fortsat spille med baglæns gunstart hver uge.
6. Indlæg fra de diverse udvalg,
Der er møde med KIK formænd enkeltvis i uge 38.
Juniorudvalget har holdt et møde og ser frem til den kommende sæson. Der er en god
opbakning til arbejdet og man arbejder på et årshjul som skal laves i samarbejde med den
kommende træner. Der afholdes et forældremøde den 21 september og bygges op til næste
år.
7. Sager til orientering
a. Formandsmøde for fynske klubber
VG
EN og VG deltog. Fynske ordning fortsætter uændret.
b. Udvalgsmedlemmer i Jubilæumsudvalg
JFP
Der er holdt et møde med brainstorming for jubilæumsåret 2018, hvor klubben bliver
50 år. Dette udvalg mødes i oktober og drøfter videre på ideerne som skal udvikles
yderligere af de enkelte medlemmer af udvalget.
c. Udvalgsmedlemmer i husudvalg
UL
Der er kommet enkelte tilmeldinger til udvalget og der skal spørges ind til flere
medlemmer.
d. Håndbog for bestyrelse og udvalg
EN
Sendes hurtigst muligt
e. Medlemsstatus per dato
EN
Runddelt til orientering, nogenlunde status quo i forhold til sidste måned
f. Green-fee gæster
EN
Tilbagegang i de fleste kategorier
8. Eventuelt
DM i Slagspil skal afvikles i Svendborg i 2018, dette kan bidrage positivt til klubbens
omdømme.
Svendborg kommune ønsker at være bevæg dig for livet kommune. Her vil der måske være
muligheder for at Svendborg Golf Klub kan bidrage positivt til denne udvikling.
MD deltager i juniorkonference i oktober i Fredericia.
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