Referat for bestyrelsesmøde torsdag den 25. oktober 2018
Tidspunkt: 17.00 – 20.00
Mødested: Svendborg Golf Klub
Deltagere: Jan Find Petersen

(JFP)

Jette Pedersen

(JP)

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 og 3
1. Gennemgang af sidste referat
Godkendt og underskrevet

(EN)
(KA)
VG

2. Banen
MD/KA
Dræn ved hul 7 er repareret og spulet igennem. Der mangler at blive sået græs.
TK er ved at klargøre møde og strategi for rekruttering for hjælp til baneopgaver i 2019.
3. Valg af næstformand
UL er valgt til næstformand

VG

4. Nyt fra udvalg
Alle
Der har været dialog med juniorudvalgets formand, der ser positivt på fremtiden og har et
godt udvalg med sig.
Juniorrum bliver ikke benyttet og indrettes derfor i stedet til fitting rum til brug for
Proshoppens kunder.
Der er 30-35 juniorer som træner regelmæssigt og udvalget forventer at komme med oplæg
på aktiviteter for vintersæsonen og den kommende sæson. Hertil kommer ønsker til
økonomi for aktiviteterne.
Der er holdt møde med de nyoprettede udvalg fra starten af året. TK stod for dette og der
blev evalueret på udvalgene og generelt fungerer det rigtig godt.
Turneringsudvalget har holdt møde og evaluerede sæsonen 2018 og så frem mod 2019.
Turneringskalender er på plads for 2019.
Der er holdt indledende samtale med DGI for en snak om Landsstævnet i 2021.
Der er sat gang i et projekt unde bevæg dig for livet til brug for rekruttering af nye
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medlemsgrupper. Projektet er i sin indledende fase og foregår i samarbejde med den
ansvarlige for kommunen i Bevæg dig for livet.
Husudvalget har holdt møde og er opmærksomme på en række forbedringstiltag. Der vil
ligeledes blive afholdt rengøringsdag i klubhuset den 23/3.
Udvalget er også opmærksomme på forbedringstiltag til banetoilet og vedligehold af
greenkeepergården.
UL har holdt møder med alle KIK og der er en stor entusiasme og arbejdsindsats i de
forskellige KIK’er.
5. Medlemsmøde 3. oktober – Hvad nu?
VG
Det foreslåes at opstille forskellige scenarier for klubben.
en status quo plan og andre alternativer skal fremlægges på nyt medlemsmøde.
Der laves et møde i bestyrelsen med kun dette emne på dagsorden.
Mødet gennemføres d. 13 november for bestyrelsen kl 17.00
6. Godkendelse Håndbog for bestyrelse og udvalg
VG
Bogen gennemgås og opdateres så den er klar til især nye bestyrelsesmedlemmer. Dette skal
gennemgås og rettes til næste møde.
7. Punkter til orientering
a. Golfspilleren i Centrum
EN
Der er meget ros til klubben generelt fra gæster klubben er nr. 15 ud af 100 i rating af
banen. Mens medlemmer kun placerer klubben som nr. 85 ud af 100
b. Medlemsstatistik
EN
Sort set status quo fra sidste møde
c. Greenfee gæster,
EN
Udviklingen ligner meget tidligere år. Samlet antal gæster vil lande på ca. 4.000 gæster
for i år.
d. Klub 81
EN
Der mangler stadig data for at kunne evaluere, mødet med de andre klubber er ved at
blive planlagt til november.
8. Eventuelt
Intet at bemærke
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