Referat for bestyrelsesmøde torsdag den 27. september 2018
Tidspunkt: 18.00 – 20.30
Mødested: Svendborg Golf Klub
Deltagere: Jan Find Petersen

(JFP)

Jette Pedersen

(JP)

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 og 3
1. Gennemgang af sidste referat
Gennemgået og underskrevet

(EN)
(KA)
VG

2. Banen
MD/KA
Drænarbejde er startet ved hul 7 på 9-hulsbanen, grænsende op mod hul 2 på
18-hulsbanen. Det er nødvendigt at fjerne vandet af hensyn til øvrige dræn på banen som
påvirkes af det stoppede dræn.
Ved 9 green på 9-hulsbanen er der gravearbejde i gang da to træer fysisk står på drænet,
drænet har kun meget smal gennemgang og rørene er begyndt at falde sammen. Dette vil
blive udbedret ved at grave 80 meter hoveddræn på området.
Vinterbane vil i vintersæson 2018/2019 være 9-hulsbanen. Dette for at skåne 18-hulsbanen
bedst muligt, samt afvikle afspadsering for greenkeeperne som har oparbejdet en del
overarbejde.
Baneudvalget mangler frivillige og man vil forsøge at rekruttere folk til udvalget I udvalget
lige nu er Willi, Andreas, Michael og Kenneth.
Afstandsmarkeringer sættes op snarest, og senest 1 april 2019, da en del greenfee gæster
især savner dette. MD er ansvarlig for dette.
3. Balance per 31/8
KJ
Der mangler indtægter for året og det presser budgetterne for 2018.
Til næste bestyrelsesmøde vil Forretningsudvalget komme med første udkast til budget
2019.
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4. Afdrags- og renteprofil
Punktet flyttes til næste møde

KJ

5. Nyt fra udvalg
Alle
Der indkaldes til reception for medlemmer, samarbejdspartnere og særligt indbudte. Den
21 oktober
Der er hjælp på vej til at opdatere hjemmesiden med billeder. EN og JFP tager en drøftelse
herom.
Der afholdes møde med de forskellige formænd for klubber i klubben i uge 40.
Sportsudvalg ser ud til at få to dame hold og et herre hold næste år.
Derudover kommer der to hold med faste stammer af spillere.
Turneringsudvalget skal mødes i uge 40 og se på kommende sæson.
6. Klub 81 0g frispilordninger
VG
Ordningen med Birkemose, Mollerup og Næstved har været en succes, og bruges en del af
medlemmerne. Der enighed om at fortsætte i 2019 hvis de andre klubber er enige.
Klub 81 mødes den 24 oktober. Og der er enighed om at fortsætte ordningen hvis de andre
er enige.
7. Medlemsmøde 3. oktober
VG
Der tages udgangspunkt i tidligere visionsplan og drøftes emner ud fra denne. De vigtigste
emner vil være:
Banen
Klubhuset/Bagladen
Træningsområder
Klubliv
Frivillige
Sponsorarbejde
VG sender en struktureret plan for emner til EN som sender ud via nyhedsbrev mandag den
1/10.
8. Punkter til orientering
a. Golfspilleren i Centrum
EN
VG har været i dialog med de medlemmer som har kunnet genkendes i Golfspilleren i
centrum, disse har anerkendt kontakten og været glade for henvendelsen. Sidste rapport
kommer primo oktober og gennemgås på næste bestyrelsesmøde.
b. Medlemsstatistik
EN
Mindre tilbagegang.
c. Greenfee gæster
EN
Statusquo i forhold til året før hvis man ser bort fra jubilæumsugen, som gør at man har
en del flere gæster end 2017. Dog ikke mærkbart på indtægten.
9. Eventuelt
Ny rykkerprocedure for restancer er godkendt.
Tordensgårdevej  Sørup  5700 Svendborg  Tlf. 62 22 40 77
info@svendborg-golf.dk  www.svendborggolfklub.dk

