Dagsorden for bestyrelsesmøde onsdag den 29. august 2018
Tidspunkt: 17.00 – 20.00
Mødested: Svendborg Golf Klub
Deltagere: Jan Find Petersen

(JFP)

Liv Svaneberg

(LS)

Kurt Jensen

(KJ)

Jette Pedersen

(JP)

Michael Dissing

(MD)

Thomas Kristensen

(TK)

Ulla Larsen

(UL)

Vagn Grønbjerg

(VG)

Referent Emil Nutzhorn
Kenneth Andersen pkt. 2 og 3

(EN)
(KA)

1. Gennemgang af sidste referat
VG
Gennemgået og underskrevet
Liv har valgt at nedtrappe sin golf og træder derfor ud af bestyrelsen ved årsskiftet, derfor
vil Jette Pedersen som er 1. suppleant træde ind i bestyrelsen og overtage hendes rolle.
2. Golfbanerne
MD/KA
Der indhentes tilbud på forbedring af strøm i baglade da den ikke har kapacitet til at
strømføre buggys, kompressorer og andre strømkrævende apparater. KA forestår dette.
Boldopsamling på DR kører ikke optimalt om onsdagen når sportsholdende skal samle
rangen ren. Hvis Karsten Aamand eller Mogens/nabo ikke gør det jobbet, så bliver det
ifølge KA ikke gjort særligt godt. De andre dage med boldopsamling kører upåklageligt.
Tee 7/9huls: Prisen bliver måske højere end tidligere forelagt bestyrelsen, kr. 25,000,Hvis det ikke bliver lavet, så bliver det meget mudret ned omkring green 6/9huls + fairway
– KA udregner omkostninger for projektet og afleverer til JFP, der ser på mulig finansiering
af projektet.
Gunstarter: Der bliver nød til at være mere styring fra klubbens side. DM i Erhvervsskole
golf: de startede på: 3, 4, 6, 10, 11 og andre huller. Det er helt umuligt at planlægge klipning,
når der startes på den måde. Deltager antal var 40. EN vil påpege dette ved fremtidige
turneringer/companydays. Der er udarbejdet skema til brug for companydays så disse ting
også påpeges heri for fremtiden.
Sløjfning/udvidelse bunkers diskuteres i baneudvalget på 9 huls banen, det er følgende
bunkers:
Hul 1 til venstre, (Sløjfes)
hul 2 venstre side af green, (Sløjfes)
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hul 3 ved green (mindskes)
hul 3, første fairway bunker (Sløjfes)
hul 4, højre bunker (Udvides)
hul 7, fairway bunker i midten (Sløjfes)
3. Balance per 31/7
KJ
- afdrags- og renteprofil
Efter besparelserne ligner det et 0 resultat på nuværende tidspunkt.
4. Punkter til godkendelse
- ny prisstruktur på greenfee
Bilag
EN
Der er trukket data ud fra Golfbox som viser hvilke tider der er benyttet mest. Det kan
danne grobund for en ny prisstruktur for greenfee. EN har godkendelse til at sætte priserne
op tilpasset efter de fremviste data. Kr. 250,- tidligt og sent på dagen.
- medarbejderhåndbog
bilag
EN
Godkendt
- arbejdsbeskrivelse – baneudvalg
bilag
JFP
Forslaget er gennemgået med mindre rettelser og drøftes i baneudvalget på næstkommende
møde.
- anvendelse af forkontor
JFP
Anvendelsen kan være for enten træner, KIK eller andet. TK savner plads til greenfee gæster
og egne medlemmer tidlig morgen og sen aften, ”det er ikke hyggeligt”. Det er en mulighed
at prøve at indrette mødelokalet til hygge lounge.
Det drøftes i husudvalget. EN undersøger nedtagning af alarm til forkontor.
- mødestruktur med medlemmer
JFP
Der indkaldes til et medlemsmøde den 3 oktober efter bestyrelsesmødet den 27 september
hvor man skal drøfte vision som et punkt på dagsorden. EN indkalder via nyhedsbrev til
medlemmerne.
5. Nyt fra udvalg, herunder status på junior og elitearbejde
Alle
Turneringsudvalget har ideer til turneringer der kan være med sponsorer osv.
Klubmesterskaber er afviklet og der er drøftelse om at ændre lidt i konceptet så der kan
komme mere opmærksomhed. Turneringsudvalget kan godt bruge flere medlemmer.
Jubilæumsmatcherne fortsættes med samme mulige koncept som i år, dog ikke som
jubilæumsmatch.
Husudvalget har fået gennemført renovation og maling af vinduerne og gavldøren i
klubhuset. Der mangler sort maling flere steder. Dette vil klubhusudvalget se på til et møde
1 oktober hvor man også drøfter hegn om renovationsplads.
UL og EN skal have snak med KIK og Udvalgsformænd.
Projekt med fundraising er desværre gået i stå da den ansvarlige er flyttet fra byen og
dermed meldt ud. Derfor mangler der en ny person til at sætte i spidsen for fundraising.
Der annonceres i næste nyhedsbrev.
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6. Punkter til orientering
a. Golfspilleren i Centrum
EN
Der sendes endnu en opsamling op om de data som er kommet fra anden runde af
spørgeskemaet. Dette gør VG
Der efterspørges en indbydende/bedre henvisning med indgang til hul 1, gerne med ur.
TK tager hånd om forslag til den opgave.
EN følger fortsat løbende op på gæster
b. Medlemsstatistik
EN
Rundsendt sammen med data fra Fynske formandsmøde
c. Green-fee gæster, herunder jubilæumsugen
EN
Stort antal gæster i jubilæumsugen, EN forespurgte på gentagelse næste år. Der
fortsættes næste år, samme uge dog med en pris på kr. 100,- - KIK aflyses den uge
d. Feed-back på DM i slagspil
EN
Ros af banen fra DGU og spillere
7. Eventuelt
Bevæg dig for livet skal kobles med tre-fire medlemmer som vil arbejde med rekruttering
via kampagnen. JFP og UL er klar men skal have nogle flere folk med.
VG har deltaget i Fynske Formandsmøde, alle klubber rapporterer at det går godt. Fynsk
ordning med greenfee på kr. 200,- i hverdage fortsættes, ligeledes byttes der fortsat
greenfee billetter internt.
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