Referat for bestyrelsesmøde, mandag. den 18. juni 2018
Tidspunkt: 17.00 – 19.30
Mødested: Svendborg Golf Klub
Deltagere: Jan Find Petersen

(JFP)

Kurt Jensen

(KJ)

Liv Svaneberg

(LS) (AFBUD)

Michael Dissing

(MD)

Thomas Kristensen

(TK)

Ulla Larsen

(UL)

Vagn Grønbjerg

(VG)

Referent Emil Nutzhorn
Kenneth Andersen pkt. 2

(EN)
(KA)

1. Gennemgang af sidste referat
VG
Siden sidst er der afholdt byggemøde med bygherrer for bagladen, Ellerup tømrer og
arkitekt Jørgen Dolmer. Der er aftalt om udbedring af døre, udbedring af småfejl på taget,
og der skal arrangeres eftersyn af port som KA sørger for.
2. Golfbanerne
MD/KA
MD: den måde som banen er pt. hvor der er fokus på at Greens og fairways er på toppen, og
på baggrund af de ressourcer vi har, bliver der ikke høstet rough eller semirough, i større
omfang end nu.
Tilbud indhentet på dræning af hul 7 på 9 huls banen. Pris kr. 25.000,Der kommer sand i alle greenbunkers indenfor relativt kort tid. Beslutning om type af sand
tages af KA og MD.
Tilbud på arbejdet med bunkers ønskes så man kan finde økonomi til det. Dette sender KA
til JFP hvis han kan finde det.
Det forventes at baneudvalgets budget kan bidrage til en fondsansøgning for optimering af
bunkers på lang sigt.
Der kigges på en Yield management løsning for de tider som ikke udnyttes, EN står for
dette.
3. Balance per 31/5
KJ
Der er godt 155.000 bagud i forhold til sidste år, men man afventer fortsat resultaterne for
de iværksatte besparelser.
Fremover drøftes banebudgettet med KA som tilstedeværende. MD og KJ holder
økonomimøde med KA for første halvår.
4. Nyt fra udvalg
Alle
Der var en snak om sportsudvalget og deres eksistensberettigelse. Det er aftalt at et
sportsudvalg står for at få holdleder til hvert hold, samt tilmelding af disse. Dette skal være
på plads inden tilmelding af hold til kommende sæson, ellers kan holdet ikke tilmeldes.
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Træneren skal stå for udtagelse af holdende.
Der arbejdes på drivingrange og mulighed for at lave forskellige targets, der er hentet tilbud
på dette og EN og TK arbejder videre på det.
Husudvalget skal mødes tirsdag den 19 juni for at se på udfordring med svaler i bagladen,
malerarbejdet ved klubhuset har krævet fugning af vinduer for at udbedre skader herpå.
Der bliver meldt ud at skabene tømmes i omklædningsrummene. Herefter fjernes nogle af
dem hvis de ikke bruges. Der mangler mange nøgler i skabene.
Der indkaldes til hovedrengøring 26/8 i klubhuset.
Skolegolf skal inviteres ud på 9-huls banen ved skolegolf og inviteres til en golfdag for
skolerne. Således vi sikrer en opfølgning på de mange elever der besøger klubben. Ligeledes
skal der laves en folder eller lignende EN & JFP arbejder videre med det.
5. Sponsorudvalg?
EN
Det er aftalt at EN forsøger at lave et udvalg blandt erhvervsklub og eksisterende sponsorer
til at lave opsøgende arbejde og salg af sponsorer.
6. Punkter til orientering
a. Møde med MH

MD

b. Golfspilleren i Centrum
EN
Der er punkter især på banen som relativt nemt kan løses for at øge glæden ved banen,
herunder skiltning og afstand markeringer. Bunkers scorer lavt. Da resultaterne
stammer fra maj måned hvor rough, lede tid osv. kom på dagsorden og løst scorer disse
også lavt, men her forventes næste omgang af resultaterne at vise en forbedring da man
tog hånd om det efter sidste bestyrelsesmøde.
Af andre ting som skal optimeres er:
”Information om Klubber i klubben”
"Klubbens ledelse lytter, når medlemmerne kommer med forslag og nye ideer"
Feedback til medlemmer og statusrapport på resultater laves af VG
Sekretariat har kontakt til greenfee spillere løbende.
c. Medlemsstatistik
EN
Delt rundt til alle deltagere
d. Greenfee gæster, herunder jubilæumstilbud
EN
I skrivende stund er der booket 271 greenfee gæster. Der forventes endnu flere når der
kan åbnes op i Golfbox så man selv kan booke.
e. Vagtplan ved ferie
EN
EN havde medbragt en lille kalender med de ting som er booket ind for perioden 15/826/8. EN sender ud til udfyldning af vagter.
Greenfee gæster klares som altid af Proshoppen (Det skaber mersalg i shoppen og sikrer
en personlig betjening) De dage man fandt det nødvendigt, er der sat bemanding på af
en fra bestyrelsen
f. DM i slagspil
EN
Der er modtaget orientering om banegennemgang. Denne klares af Baneudvalg og KA.
EN er ved at skaffe frivillige og allerede inden det er sendt ud i nyhedsbrev har flere
meldt sig klar til at hjælpe.
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7. Eventuelt
Klubaftener:
VG og KJ holder en dag den 3/7
EN og UL snakker om dato for medlemsaften hvor man mødes KIK inden
VG og UL spiller Jubilæumsmatch fredag og redegør lidt for arbejdet i klubben.
MD tager punkt med til næste baneudvalgsmøde så der kan komme afstandsmarkeringer på banen
som ønsket i Golfspilleren i Centrum.
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