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Dagsorden for bestyrelsesmøde, mandag. den 20. november 2017 

Tidspunkt: 17.00 – 19.00, herefter julefrokost   

Mødested:  Svendborg Golf Klub 

Deltagere: Christian Castella   (CC) 

Ingeborg Ploug   (IP)  

 Jan Find Petersen   (JFP) 

 Kurt Jensen    (KJ) 

 Michael Dissing   (MD)  

 Ulla Larsen    (UL)  

 Vagn Grønbjerg   (VG) 

Referent Emil Nutzhorn   (EN) 

 Kenneth Andersen deltager under pkt. 2- 4 (KA) 
 

1. Gennemgang af sidste referat   VG 
Gennemgået og underskrevet  
 

2. Tiltag på banen    KA/CC 
- Nyt baneforløb – arbejdsopgaver 
 
KA havde følgende input/information: 
 
Banedanmark/Forstas har gravet op på hul 3 for at reparere dræn. Der er kørt ind over 4 
hvid tee med gravemaskine og kloakspuler. Kørt ind over Hvidkilde’s jord og der er aftalt 
med Torben at det er i orden. 
 
Dræn/brønd hul 9: bliver gravet ud på et senere tidspunkt. 
 
Andreas har lavet et nyt hvid tee på hul 3 – det gule er blevet forlænget helt tilbage til søen. 
 
Andreas har beskåret/fældet til højre for 6 tee, kommende 10 tee.  
Der er blevet kørt en del jord på den bagerste del af teestedet og nivileret op. Vi har haft alle 
græstørv taget af hele teestedet, og så er det blevet rettet op og forlænget. 
 
Vi tager græstørv fra 2 teested som vi derefter skal nivellere. Der bliver købt nye græstørv til 
det til foråret. 
 
Der er ved at blive ryddet til en ny sti fra nuværende 9 green over til 12 nuværende tee. 
 
Andreas har været i gang bag 16 green med at fælde og rydde op, men har nu fået et arbejde. 
Så der kommer til at gå noget tid inden vi kommer og gør det færdig. 
 
Bænkene er ved at blive flyttet, samt skraldespande og boldvaskere. 
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Der er lavet hul igennem fra 11 green til nuværende 10 tee, men mangler en form for 
belægning. 
 
Der er ved at blive beskåret/fældet træer på banen. 
 
Der bliver lukket for vandet på banen i uge 49. 
 
Ny kompressor/skrue kompressor til bagladen, der er ikke nok luft iflg. Et par medlemmer. 
 
Bøgehæk ved 1st p-plads skal plantes, samtidigt fældes træer da der er sygdom i dem. 
 
Resultat af baneforløb og undersøgelse er at finde i referat fra maj måned. 

 
3. Gennemgang af balance per 31.10  KJ 

Der er ikke sket meget siden sidste gennemgang. 
 

4. Budgetforslag 2018   EN 
Der pristalsreguleres 2,7 % jf. Prognose for lønudvikling. Der redegøres skriftligt for 
reguleringen og tankerne bag dette. VG laver forslag til godkendelse som skal ud inden 
udgangen af november. 
Tilskud bør reguleres negativt kr. 50.000,- grundet beslutning fra byrådet/EBK Udvalget. 
Der skal gøres indsigelse til kommunen vedr. denne besparelse på tilskud da den er en 
skævvridning i forhold til støttepolitikken for andre foreninger.  
Er det realistisk at omkostning til boldopsamling er på kr. 0,- ? Det vil kræve en del frivillige 
som kan løfte opgaven. Men det er nødvendigt for at få budgettet til at hænge sammen. 
El forbrug reguleres således det passer med udgiften for 2015 og 2016. Dette skyldes især at 
man forventer det høje el forbrug i 2017 er påvirket af byggeriet med bagladen.  
Forretningsudvalget arbejder videre i budget og sender nyt forslag ud til hele bestyrelsen. 
 

5. Energirapport    EN 
JFP & EN kigger rapporten igennem og ser om nogle af tiltagene kan finansieres gennem 
fonde mm.  
 

6. Generalforsamling 2018   VG 
20 marts kl. 19, Bestyrelsen mødes med revisor, mulig dirigent osv. Kl. 17.00 til spisning og 
forberedelse af generalforsamling. 
 
På valg er: 
CC (Modtager genvalg),  
UL (Ikke afklaret) 
MD (Modtager genvalg) 
IP (Ikke afklaret) 
 
 

7. Indlæg fra de diverse udvalg,  
Husudvalg holder møde i december og laver gennemgang og plan for projekter og 
vedligeholdelse. 
 
Der er taget dialog med højskoler om muligt skoleforløb med golf a la Oure, dog uden held.  
 
CC arbejder videre på frivilligudvalg og hvordan det kan administreres og hjælpe især på 
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banen.  
 
MD & CC tager dialog md sportsudvalget snarest muligt så der kan laves budget og planer 
for 2018 i samarbejde med ny træner. 
 
MD har deltaget i juniorkonference ved DGU på Hotel Trinity hvor der er givet inputs til 
juniorarbejdet. Disse vil blive overleveret til sportsudvalget.  
 

8. Sager til orientering 
a. Medlemstal per dato, samt udmeldelser ultimo EN 

Var at finde i forslag til kontingentsats 2018 
 

b. Greenfee gæster   EN 
Uændret fra sidste måned 
 

9. Eventuelt, herunder næste møde 
Der er startet praktikant i klubben som kigger på tiltrækning af greenfee gæster og 
medlemspleje. Hun er allerede i gang med analyse og udarbejdelse af projekter til gavn for 
klubben. 
 
Næste bestyrelsesmøde er planlagt til den 6 februar kl. 17.00 
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