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Referat for bestyrelsesmøde mandag den 28. januar 2019 

Tidspunkt: 17.00 – 19.30    

Mødested:  Svendborg Golf Klub 

Deltagere: Jan Find Petersen   (JFP) (Afbud) 

 Jette Pedersen   (JP) 

 Kurt Jensen    (KJ) 

 Michael Dissing   (MD)  

 Thomas Kristensen   (TK) 

 Ulla Larsen    (UL)  

 Vagn Grønbjerg   (VG) 

Referent Emil Nutzhorn   (EN) 

    

 

1. Gennemgang af sidste referat    VG 

Godkendt og underskrevet 

2. Visionsplan, input fra 10. januar    VG 

Mødet er udmøntet i syv siders inputs. Mange af dem kan ikke inddrages i en visionsplan, 

men er konkrete forbedringsforslag som man i bestyrelsen vil forsøge at opfylde så godt 

som muligt. Dette redegøres for alle medlemmer så de får feedback på medlemsmødet. En 

del de forslag som allerede er prøvet af eller allerede gøres skal kommunikeres endnu mere 

ud i kommunikationsplatformene, så man orienterer mere ud om de ting der foregår i 

klubben. Flere forslag er allerede forsøgt eller ikke muligt jf. regler fra DGU mm.   

VG laver et forslag til godkendelse.  

3. Tilbud til studerende og andre unge!   JFP 

Da JFP havde meldt afbud, redegjorde EN meget kort for løsningen og mulighederne for at 

tiltrække unge mennesker fra SIMAC, Erhvervsskoler og lignende. Det er et samarbejde 

mellem SGK, WannaSport og SG-huset. Bestyrelsen ser positivt på tiltaget. EN og JFP 

arbejder videre på dette. 

4. Eventuelt 

Der afventes et tilbud på undersøgelse af vandboring som undersøges videre i baneudvalget. 

 

JP arbejder på at opbygge et sponsorudvalg som sammen med EN kan arbejde med 

sponsorater.  

 

EN og MD undersøger Netværk Sydfyn og evt. kombineret medlemskab heraf.  

 

Hovedrengøring 30/3 skal med i nyhedsbrevet. 

 

Svaleforhæng – sættes op af Per Bihl, kontaktes af EN 
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Baneudvalget arbejder på tiltag på par 3-banen, med Targetgreens, for at tilgodese både 

begyndere - lavhandicappere og besparelser på pasning af denne fra greenkeepernes side. 

Baneudvalget sørger for at tilbud indhentes og hvis det er økonomisk muligt, vil dette anses 

som et anlægsprojekt over x antal år. 

 

- Det blev besluttet at baneudvalget må bruge penge på om der er vand i den gamle brønd 

(tilbud først) 

- Parkeringsplaadsen ved 4. green fjernes til den kommende sæson og man skal gå bagom 

til næste tee. 

 

  

5. Næste møde 

Ved generalforsamling mødes bestyrelsen kl. 17.00 og spiser og forbereder mødet. Her 

inviteres revisor, dirigent mm.  
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