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Referat bestyrelsesmøde i Svendborg Golf Klub (Mødelokalet) 
25. juni 2019 Tidspunkt: 16.00 
 
Deltagere: 
Deltagere: Gitte Borgermann (GBO), Ulla Larsen(UL), Jan Find Petersen (JFP), Michael Dissing (MD), Jette 
Pedersen (JP), Ebbe Vej (EV) Forlod mødet kl. 18.30, Thomas Kristensen (TK). 
Emil Nutzhorn (EN) deltager som referent 
Kenneth Andersen (KA) havde meldt afbud  
Afbud:  
 

Referat:  
 

1. Godkendelse referat 

Referatet er godkendt 

2. Godkendelse Dagsorden 

Dagsorden er godkendt  

3. Banen 

Status på beplantning af par 3 bane og ved drivingrange for at beskytte nabohuset. 

Beslutningen er at der er bestilt og der skal plantes når det er sæson herfor 

(forventet oktober) 

Uge 29 afvikles ”pas på banen uge” for at italesætte god etikette på banen f.eks. 

minimere skrald og skodder på banen, tomme øldåser osv.  

Der undersøges mulighed for at påføre materiale på flag, således de bedre kan 

”findes” af golfkikkert. 

Bestyrelsen har besluttet at 9-huls banen bibeholdes med nuværende baneforløb, 

inkl. den igangsatte sløjfning af enkelte bunkers.   

Vandingsanlæg er leveret og klar til installation. 

4. Økonomi 

Gennemgået af JFP, med en række orienteringspunkter fra balancen. 

Der er aftalt møde 2 juli hvor man vil udarbejde afvigelsesrapport så man kan 

gennemgå økonomien med tættekam. Dette i samarbejde med Churt Pedersen.  

Der er igangsat undersøgelse af udskiftning af varmeforsyning fra oliefyr til luft 

varmeanlæg, dette forsøges finansieret via fonde og tilskud.    

5. Fremlæggelse af foreløbig forretningsorden (Bilag eftersendes) 

Forslag til beslutning: 

Besluttet at forretningsorden for håndbog skal revideres i det enkelte udvalg.  EN 

sender til de respektive udvalg. 

-Mission og vision 

Besluttet at godkende med smårettelser. 

-Forretningsorden for bestyrelsen 

Besluttet at godkende 

-Forretningsorden for controller 

Besluttet at godkende 

- Forretningsorden for Forretningsudvalg 

Besluttet at godkende med smårettelser 

-Dresscode på baggrund af henvendelse fra begynderudvalget v. Dorthe Lørup 

Oplæg fra formandskabet blev godkendt og inkluderes i ordens og etiketteregler.  

-Ordens og etiketteregler 

Udsendt oplæg er godkendt efter smårettelser. 

mailto:info@svendborg-golf.dk
http://www.svendborggolfklub.dk/


 
 

Tordensgårdevej  Sørup  5700 Svendborg  Tlf. 62 22 40 77 

info@svendborg-golf.dk     www.svendborggolfklub.dk  

 

5.a Nyt fra udvalgene 

Et sportsudvalg forsøges at starte op. Det startes op med opgaverne for træning af 

divisionshold og afvikling af divisionsmatcher. 

 

Juniorudvalget har fået ny formand Tina Maabo og er drevet af forældre. 

Fokus er på vækst, bredden og organisering i udvalget. 

 

Skoleforløbet med Rantzausminde Skole er afsluttet og der forventes en række nye 

medlemmer som forhåbentligt kan fortsætte som almindelige medlemmer i 2020. 

 

Arbejdet med Landsstævnet i 2021 er nået langt i planlægningsprocessen sammen med 

DGI. En række tiltag sættes i søen før og under Landsstævnet 2021 i Svendborg.  

 

6. Nyt fra Formandskabet 

a. Opfølgning på bestyrelseskursus med DGU 

Et godt møde, med god feedback. Der skal tænkes både forretning og 

forening i kombination. Mange af punkterne der blev gennemgået er allerede 

implementeret i Svendborg Golf Klub. Kommunikation til medlemmerne er 

en meget vigtig del af bestyrelsens kommunikation.  

Ansvarsplan skal udarbejdes efter skabelon fra DGU. 

b. Orientering om medlemshenvendelser 

Henvendelser vedr. banen er besvaret til medlemmerne. 

Der er modtaget henvendelser ang. dresscode som også er besvaret og 

inkluderet i de ordens og etiketteregler. 

Der er modtaget henvendelser ang. hund i klubhuset. Dette er forbudt jf. 

ordens- og etikettereglerne.  

c. Frivillig på kontoret 

Et medlem er startet som support på kontoret og hjælper med en række 

opgaver der aflaster EN.  

7. Eventuelt 

Formandskabet deltager i Langelands Festival. Sammen med Golfrestauranten og 

proshoppen er man i samarbejde med Radio Diablo partner på en dag med mange 

potentielle nye medlemmer 

 

8. Til kalenderen 

Næste bestyrelsesmøde er d. 7/8 kl. 16.00  
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