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Referat for bestyrelsesmøde mandag den 26. november 2018 

Tidspunkt: 17.00 – 20.00    

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   (EN) 

 Kenneth Andersen pkt. 2 og 3  (KA)   
 

1. Gennemgang af sidste referat   VG 
Gennemgået, godkendt og underskrevet  
 

2. Banen    MD/KA 
Der afvikles ferie mm. i perioden 20 december til 21 januar. KA vil i perioden komme forbi 
periodevis og se til alt er ok på banen. 
 
Der tømmes vandingsanlæg en af de kommende dage. Ligeledes vil man tømme anlægget 
ved vaskepladsen da det ikke tåler frost. 
 
KA har deltaget i relevante kurser herunder håndtering af sprøjtemidler. Der er blandt 
regler for at man jf. miljølovgivning ikke må sprøjte indenfor 10 m af vandspejlet. Dette kan 
medføre en meget vanskelig bekæmpelse af svampeangreb mm. ved greenområder som 
lægger mindre end 10 m væk fra søer. Det kan blive aktuelt omkring greens ved hul 1, 12 og 
18. JFP foreslog at man udarbejder alternative placeringer for greens på de berørte huller 
således man ved for store udfordringer med pasning af greens kan flytte dem væk fra de 
sprøjtefri områder. 
 
Reglerne for sprøjtning kræver også at sprøjten vaskes og kemikalierne fjernes retmæssigt, 
enten ved hjælp af en vaskeplads eller strategisk placerede pladser på banen til opbevaring 
af sprøjten. 
 
Der sættes en sten foran indgangen til bagladen mod vest da denne altid står åben. 
 
18 huls banen forventes at lukke senest 19 december og derefter er der vinterbane i form af 
9 huls banen. Greenkeeperne informerer grundigt om årsagen herfor. 
 
Der tages propper op af 9 huls banen i den kommende tid. 
Plejeplanen er under udarbejdelse  
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Plan for sø ved nuværende træningsområde vurderes i øjeblikket som værende svær at 
gennemføre pga. miljølovgivning mm. Dog er man ved at undersøge anden løsning og det er 
stadigvæk Willi Horstmann som tovholder på projektet. Der er tale om en gammel boring 
som man håber at kunne åbne igen.  
 
Der er afholdt møde med 3F og gennemgået overenskomsten og lokalaftale. EN og KA 
deltog i mødet og havde en god og konstruktiv dialog. 
 
 

3. Økonomi og budget 2019 Forslag fremsendt af VG KJ 
AL regnskab er startet op med bogholderifunktionen. 
 
Forslag til budget blev gennemgået. 
 
UL ønsker en konto til brug for klubhusudvalget således opgaver kan prioriteres for 
udvalget. 
 
TK fortæller om slidte drivingrange-måtter og at det bør komme på budget. TK indhenter et 
par tilbud.  
 
Fremsendt budget er godkendt med de aftalte justeringer 
 

4. Medlemsmøde 10. januar 2019    VG 
Mødet holdes på SEF. Der vil af hensyn til forplejning mm. være krav om tilmelding og 
fristen vil være 15. december.  
Der sendes et oplæg til dem som tilmelder sig aftenen, og så starter man medlemsmødet 
med et oplæg omkring de valgte emner for mødet 
Emnerne vil være 
-Banerne i SGK (MD) 
-Rekruttering af medlemmer i alle aldersgrupper (JFP) (EN) 
-Ideer til nye tiltag (JP)  
-Indtægtsmuligheder (KJ) (VG) 
-Hus og bygninger (UL) 
-Frivillige (TK) 
Emnerne diskuteres i grupper og til sidst slutter man aftenen af i plenum. 
 

5. Nyt fra udvalg    Alle 
Der er blevet skabt kontakt til golfspillere fra seneste landsstævne og de skal inviteres til 
byen og klubben allerede i 2019 så de kan lære byen at kende og lære området at kende. 
Kontakten foretages igennem DGI hvorfor man ikke overtræder regler for GDPR. 
 

6. Generalforsamling 2019   VG 
21. marts kl. 19 med formøde kl 17 
VG er ikke villig til genvalg 
KJ og JFP er villige til genvalg 
 

7. Godkendelse af Håndbog for bestyrelse og udvalg VG 
Bogen er revideret og godkendt. Der er ikke foretaget ændringer og bogen lægges ud på 
hjemmesiden igen. 
 

8. Punkter til orientering    
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a. Klub 81    EN 
Fortsætter med samme klubber og pris. Nogle af klubberne ønsker at hæve prisen i 
2020, samt sætte begrænsning for antal runder i de enkelte klubber. Dette vil være på 
dagsorden for evalueringsmødet i 2019. 

b. Introduktion af nye golfregler  EN 
Der er bestilt regelbøger og andet materiale som leveres i januar. Både Søren Seiersen 
og Bent Mortensen er positivt stemt for at afholde informationsaftener i marts, og lige 
nu er der udsendt spørgeskema for at se hvor stor interessen er for informationsaftener. 

c. Status på medlemmer   EN 
Stort set uændret 
 

9. Eventuelt  
Værebro Golf Klub ønsker at træde med i ordningen med, Birkemose, Mollerup og 
Næstved. I 2018 har der været besøg af fem fuldtidsmedlemmer og 3 fleksmedlemmer fra 
Værebro. Bestyrelsen bakker op om inkludering af Værebro og EN giver besked videre til de 
andre klubber om ok fra Svendborg Golf Klub.   
 

10. Næste møde 
 
Bestyrelsen mødes 3. januar kl. 16.30 til sidste forberedelser inden medlemsmødet. 
28. januar kl. 17.00 – 20.00 er næste ordinære bestyrelsesmøde. 
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