Indkaldelse til bestyrelsesmøde i Svendborg Golf Klub (sekretariatet)
20. maj 2019 Tidspunkt: 16.00 – 19.00
Deltagere:
Deltagere: Gitte Borgermann (GBO), Ulla Larsen(UL), Jan Find Petersen (JFP), Michael Dissing (MD), Jette
Pedersen (JP), Ebbe Vej (EV), Thomas Kristensen (TK).
Emil Nutzhorn (EN) deltager som referent
Afbud: Kenneth Andersen (KA)
Dagsorden:
1.
2.
3.

4.

5.

6.

Banen.
Fokus på timeforbrug, kræver en del mandetimer i foråret at drive anlægget.
Godkendelse seneste referat.
Referat godkendt.
Økonomi.
Stabsfunktion med Churt er igangsat og der vil kvartalsvis udarbejdes økonomiske
afvigelsesrapporter, for at skabe et grundigt overblik for klubbens økonomi. Dertil kommer
også likviditetsbudget udarbejdet af Bogholderiet og EN.
Orienteringer fra bestyrelsens kontaktudvalg jf. organisationsplan.
Der er netop afholdt Golfexperten Fyn Tour, med stor opbakning fra egne spillere og
forældre på alle baner (18 huls, 9 huls og par 3 bane)
Der er skaffet sponsorer til juniortøj, som er klar til tryk og udlevering snarest muligt.
Turneringsudvalget mangler folk til hjælpe med afvikling af turneringer.
Sportsudvalget arbejder med at få genopbygget udvalget, især med nuværende spillere
omkring DGU holdturneringer og Regionsgolf.
Orienteringspunkter fra Formandskabet
a. Danmarksturneringen den 5.5.2019 (UG)
Formandskabet deltog og fik god feedback
b. Pedelfunktionen
Pedelfuntionen er startet op, der efterlyses flere hjælpere til diverse småopgaver.
c. Klubaften med BeneFIT – Graham Easter? – og evt. Ebbe (det psykologiske spil –
golf? (GBO)
Besluttet at undersøge muligheden for en klubaften med de nævnte aktører.
d. ”Det Gode Naboskab” (UG)
e. Det Gule Hus – Task Force bestående af Michael Dissing, Carl Andersen og Peter
Hviid
Der tages dialog og formandskabet undersøger afskærmning, MD undersøger
levende hegn.
f. Greenkeeperordningen på Par3 og 9 hulsbanen (GBO)
Ordningen gælder kun for Par 3 banen og 9-huls banen. Det er greenkeeperstaben
der arbejder på 18-huls banen
g. Program til styring/registrering/synliggørelse af frivilliges store arbejdsindsats (UG)
Det skal undersøges aftalt af GBO & EN – UL undersøger sammen med EN. JFP
undersøger kommunens frivillighedskoordinator, TK kender en programmør og
spørger vedkommende.
h. Hul 18 – et signaturhul? (mail fra Harry Frøsig Brun af 3.5. og GBO’s svar af 5.5.) –
Jan Find/Inge Drost?
Ideer og tanker og hvad er muligt? Formandskabet tager opgaven
i. Forslag til ”Næsten her-og-nu” tiltag, så vi fortsat viser, at ”vi er i fuld gang”
+32 træning bliver afviklet når det kan koordineres med trænerkalenderen.
Det er er besluttet at skraldespande skal flyttes på 18-hulsbanen således det også
tilgodeser tee 48 og 54, de fleste står ved tee 58.
Indkomne dagsordenspunkter.
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7.

Deltagelse af suppleanter på bestyrelsesmøde
Beslutningen er at suppleanter kan deltage i bestyrelsesmøde efter invitation, på samme
vilkår ang. tavshedspligt og uden tale- og stemmeret
8. Eventuelt. Bestyrelsesmøde kl. 16.00 Rullepølse eller ost på franskbrød
Kaffe, the og Vand
Bestyrelseskursus den 11. juni kl. 17.00
(Afbud fra JFP)
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