Referat for bestyrelsesmøde, tirsdag. den 15. maj 2018
Tidspunkt: 17.00 – 19.30
Mødested: Svendborg Golf Klub
Deltagere: Jan Find Petersen

(JFP)

Kurt Jensen

(KJ)

Liv Svaneberg

(LS)

Michael Dissing

(MD) (Afbud)

Thomas Kristensen

(TK)

Ulla Larsen

(UL)

Vagn Grønbjerg

(VG)

Referent Emil Nutzhorn
Kenneth Andersen pkt. 2

(EN)
(KA)

1. Gennemgang af sidste referat
VG
Referatet er gennemgået, overskrift med titlen dagsorden, rettes til Referat.
Arkitekten for byggeriet er kontaktet for at gennemgå byggeriet, han er dog ikke vendt
tilbage endnu, JFP indkalder byggeudvalg og inviterer bygherrer og arkitekt.
Referatet blev underskrevet, da MD ikke deltog på dagen, og heller ikke deltog ved sidste
møde, har han ikke underskrevet, men det er blevet sendt til ham via e-mail.
2. Nyt fra banen
MD/KA
Dræn fra 7 tee der er kollapset, ligger meget lavt og er et farligt arbejde, hvorfor der
indhentes tilbud fra ekstern leverandør.
Frivilligt arbejde med boldopsamling og skraldespande fungerer upåklageligt.
Dameholdet kaldet ”krukkerne” er netop startet og vil vedligeholde omkring klubhus og i
baglade.
Kim der var ansat i fleksjob er stoppet som handy mand og jobprøvningsforløbet med
Tabita er afsluttet, så derfor er der ikke nogen faste folk i klubben, hvorfor det frivillige
arbejde er endnu vigtigere.
3. Balance per 30/4
KJ
Balancen udviser et lille fald i indtægter i forhold til året før, det ligner dog meget
økonomien fra sidste år.
TK er ret skeptisk over for banens tiltrækningskraft og omdømme. Der er delt mening om
man tror på at greenfee gæsterne kommer.
På omkostningssiden er der besparet en stor del i forhold til året før som påvirker balancen
positivt.
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4. Bogføring fra 1/7
EN
bilag vedlægges
KJ & EN arbejder videre ud fra oplæg.
Ved ferie laver EN, en vagtplan især for perioden for 15 til 26 august hvor EN har ferie.
5. Nyt fra udvalg
Alle
Begynderudvalget arbejder rigtig godt fortsat og de knokler løs alle ugens dage. Det er
virkeligt velfungerende og mange der leverer et stort stykke arbejde.
Rengøring har været i en form for licitation via husudvalget. Det endte med 4 tilbud og man
valgte en løsning med firmaet Morten Sol Rengøring.
Trappen ved gavldøren er blevet færdiggjort.
Der er bevilliget et beløb til maling og renovering af vinduer og døre. Arbejdet er ikke
igangsat endnu, men forventes at ske snarest.
JFP og et medlem ved navn Torben Czepluch arbejder videre med fundraising sammen med
EN
Der er afholdt møde med relevante personer omkring optimering af drivingrange, der gerne
skal finansieres gennem sponsorat eller fond.
6. Punkter til orientering
EN
a. Golfens dag
Stor succes, mange deltagere, ca. 130, og mange nye golfspillere meldte sig ind.
b. Golfspilleren i Centrum
Første udsendelse til medlemmer er sendt ud den 15. maj og om 14 dage foreligger
resultaterne,
c. Medlemsstatistik
Uændret, dog er der kommet lidt flere prøvemedlemmer, især unge mennesker (16-20
år) begynder at få interesse for golfsporten i Svendborg
7. Eventuelt
UL, det vil være godt at få stablet et sponsorudvalg på benene. Der vil være muligheder for
at hente penge. Man drøfter emner og forsøger at stable et udvalg på benene.
Næste Bestyrelsesmøde er den 18/6 – Kl. 17.00
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