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Dagsorden for bestyrelsesmøde, torsdag. den 19. april 2018 

Tidspunkt: 18.00 – 20.30    

Mødested:  Svendborg Golf Klub 

Deltagere: Jan Find Petersen   (JFP) 

 Kurt Jensen    (KJ) 

 Liv Svaneberg   (LS) 

 Michael Dissing   (MD)  

 Thomas Kristensen   (TK) 

 Ulla Larsen    (UL)  

 Vagn Grønbjerg   (VG) 

Referent Emil Nutzhorn   (EN) 

 Kenneth Andersen pkt. 3   (KA)   
 

1. Gennemgang af sidste referat   VG 
Gennemgået og underskrevet  
 

2. Konstituering, herunder frivillighedskoordinator VG 
Formand: Vagn Grønbjerg 
Næstformand: Liv Svaneberg 
Controller: Kurt Jensen 
 
  
 

3. Nyt fra banen    MD/KA 
Der er snak om at lave opdateringer hver 14 dag fra banen. 
JFP starter processen op og laver løbende opdatering til hjemmesiden. 
Referater fra Baneudvalget vil i fremtiden blive offentlige. 
Der er en udfordring med at klippe drivingrange. Boldene skal samles ind alle sammen og 
det tager en del tid, førend greenkeeperne kan klippe. 
Bestyrelsen har godkendt at arbejdet med vandreservoir som blev præsenteret på 
generalforsamlingen fortsættes.  
Skiltning i forbindelse med next tee osv. Med det nye forløb skal forbedres. 
 
 

4. Balance per 31/3    KJ 
Balancen udviser et lille fald i indtægter på kontingent i forhold til 2017 
Der er stigning leje af bagskabe.  
Samlet set er der godt kr. 90.000,- mindre i indtægt i forhold til 2017. Besparelser er endnu 
ikke slået igennem endnu, dette forventes at påvirke positivt.  
 

5. Status på frivillige    EN 
God start med mange nye frivillige som sætter gang i arbejdet fra medlemsmødet.  
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6. Nyt fra udvalg    Alle 
Stort engagement i begynderudvalget som er klar til at tage imod begynderne. 
Klubhusudvalget har haft succes med rengøringsdag og der bliver taget hånd om mange 
ting i udvalget.  
Jubilæumsudvalget er færdige med arbejdet, og der offentliggøres en plan en af de 
kommende dage.  
 

7. Punkter til godkendelse    
a. Medlemmer kan medtage gæster med kort fra  

udenlandske golfklubber 
Det gæstende medlem skal være bosat i det land som vedkommende spiller fra i forhold 
til unionen. 
 

8. Punkter til orientering   EN 
a. Bogføring 

En arbejder på en løsning af bogføring, forventes præsenteret på næste bestyrelsesmøde 
 

b. Golfens dag 
Alt forberedelse er gjort klar, og man håber nu på godt vejr. 
 

c. Golfspilleren i Centrum 
EN har aftalt møde med DGU og gennemgår systemet hvorefter man på næste 
bestyrelsesmøde drøfter håndteringen af programmet.  
 

d. Medlemsstatistik 
Udleveret og gennemgået 
 

e. Ekstern kommunikation 
Annoncerede dialogaftener med grillpølse og bestyrelsesinformation emner som 
jubilæumstiltag, Golfspilleren i centrum, LS og TK tager første omgang 
 
Cafemøde med emner er også en mulighed. 
 
 

9. Eventuelt., herunder datoer for de møder i 2018 
 
FJ forslag godkendt med træning. Kr. 500,- 
 
Byggeri af baglade skal gennemgås et år efter byggeriet. JFP kontakter arkitekten Jørgen 
Dolmer 
 
TK: Er det tilfredsstillende at der ikke er flere til åbningsturnering? Skulle det være muligt 
at spille uden at spise.? TK tager en dialog med turneringsudvalget 
 
Næste Bestyrelsesmøde 
15/5 – kl. 17.00 
18/6 – Kl 17.00 
29/8 – kl. 17.00 
27/9 – kl 18.00 
25/10 – kl. 17.00 
26/11 – kl. 17.00 – Julefrokost 
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