
 

 
 
 
 
Referat bestyrelsesmøde i Svendborg Golf Klub (Emils kontor) 
7. august 2019 Tidspunkt: 16.00 
 
Deltagere: 
Deltagere: Gitte Borgermann (GBO), Ulla Larsen(UL), Jan Find Petersen (JFP),, Jette Pedersen (JP), Ebbe Vej (EV), 
Thomas Kristensen (TK). 
Kenneth Andersen (KA) deltager i punktet: Banen – og evt. i (dele af) punktet Økonomi, hvis dette skønnes relevant 
Emil Nutzhorn er referent (med mindre det lille nye familiemedlem kræver farmand hjemme – iflg. aftale med 
Formandskabet)  
Afbud: Michael Dissing (MD) 

 
Referat:  
 

1. Godkendelse af dagsorden  

Dagsorden er godkendt 

 

2. Banen 

a. Nyt fra chefgreenkeeper/KA 

Da MD havde meldt afbud, blev punktet lagt sammen med 2.b og orienteret samlet 

af KA. 

b. Nyt fra baneudvalget/MD 

Michael havde sendt følgende skrivelse til bestyrelsen før mødet. 

 1. Vedrørende kvalitet af de 3 baner (par-3, 9-huls og 18-huls), skal vi i 

bestyrelsen have en ny snak om. Der er ikke enighed om i bestyrelsen, hvilken 

standard vi skal have på disse - så ja det er rigtigt at der er kommet en del af det 

"gamle sande" i de bunkers, efter at det er blevet renset for sten m.m. 

 2. Angående måtter, så finder jeg nogle priser fra forskellige leverandører - 

min vurdering er dog, at hvis vi skal vaske dem, så må vi finde en flok frivillige til 

det også - når sæsonen er slut.  

 3. Nyt sand til bunkers på 9-hulsbanen det er jeg sikker på at Kenneth har en 

pris på - jeg mener vi købte sand for ca. kr. 80.000 i 2018 til brug på 18-hulsbanen, 

det har greenkeeperne så lagt ud sidste år i tørken og efteråret. 

 4. I torsdags i sidste uge havde vi besøg af 4 DGU folk for at banen skulle 

rates, det er 8/10 år siden sidst - Kenneth og jeg mødtes med dem kl. 9.30 

 – TK udarbejder forslag ud fra det modtaget materiale fra DGU’s ratingteam.  

Derefter afholdt Kenneth og jeg et kort møde, hvor jeg også hilste på 3 af 

greenkeeperne, jeg roste dem for banens stand endnu engang, ikke mindst 

Christian Haldans team. Kenneth nævnte at det går godt med 

timeregnskabet/afspadsering/ferie  

Kenneth og jeg var rundt på banen og snakken gik bl.a. på ændring af tee-steders 

placering - fældning af diverse træer i de kommende år - sprøjteforsøg på greens, 

som ikke har noget effekt - Problemet med tidsler, der var også her lavet et internt 

forsøg, med bekæmpelse med tromling, vi er nødt til at gøre noget drastisk næste 

forår/juni/juli for at holde dem nede. 

Der skal undersøges om man kan lave en procedure for opsamling af bold i hul, den 

nye regel med flag i green medfører stor slitage på hulkanterne. Dette medfører at 



der skal flyttes huller oftere hvilket medfører øget arbejdsbyrde i 

greenkeeperarbejdet. 

3. Økonomi 

a. Nyt fra Controller/JFP 

Arbejdet med afvigelsesrapport går fremad, med data for juli måned (hvor 

kontingenter er for andet halvår er inkluderet) som er klar indenfor et par dage. 

Herefter vil man have første udgave klar til næste bestyrelsesmøde. 

I forhold til seneste mødes grundige gennemgang er der ikke sket væsentlige 

ændringer økonomisk.  

 

4. Forretningsorden  

a. Hvor langt er vi nået? 

Der mangler materiale fra baneudvalg, Juniorudvalg, Sponsorudvalg, baneservice, 

sportsudvalg og turneringsudvalg. EN rykker disse udvalg og være modtaget 21/8-

2019. 

GB foreslog oprettelse af et rekrutteringsudvalg som kunne varetage forskellige 

rekrutteringsarrangementer. Dette vil blive undersøgt så man evt. kan oprette 

udvalget i 2020, med en repræsentant fra bestyrelsen. 

 

5. Nyt fra udvalgene 

a. KIK’er  

Der skal afholdes et møde med klubber i klubben, dato for fællesmødet fastlægges 

når EN er tilbage fra sin barsel.  

 

6. Frivilligprogram til registrering, organisering og kapitalisering af frivilligindsatsen i SGK 

Indkøb af frivillig programmet besluttes udsat til næste års regnskab.  

Der arbejdes på en ordning med tilskud og momsrefusion som kan finansiere programmet. 

 

7. Nyt fra Formandskabet 

a. 2 MUS samtaler nu afsluttet 

Glade medarbejdere både EN og KA udtrykker tilfredshed med ansættelsen i SGK 

b. Møde med Belinda/Ove 

Der er afholdt møde med restauratørerne. De savner flere spisende medlemmer i 

restauranten. Generelt en god og konstruktiv samtale. Formænd for KIK’erne er 

opfordret til at reklamere for restauranten. I Golfspilleren i Centrum er der gode 

ratings for restauranten, hvilket er positivt.  

c. Personalemøde for alle medarbejdere lønnet af SGK den 29.8. 

Det er besluttet at godkende dette initiativ. For at de ansatte også oplever at de er en 

værdsat gruppe.  

d. Opfordring til at deltage i fredagsmatcher 

Alle opfordres til at deltage i matcherne 

e. Opfordring til at deltage i Hospice matchen 

Der opfordres til at deltage i klubmatcher. 

f. Frivilligmatchen den 26.7. – kun for de frivillige, der arbejder på banerne og 

erstatter lønnet personale 

En god dag og match, dog ser man gerne at alle frivillige deltager i disse matcher. 

Husk at alle frivillige kan deltage gratis i afslutningsmatch og efterfølgende frivillig 

fest. 

g. Starterhus, bænke ved hul 18, afskærmning ved restaurant 

Der arbejdes på at flytte lille ottekantet hus placeret ved drivingrange op til 1.tee og 

etablere et informationshus. Større skur ved siden af banetoilettet, flyttes til hul 8 på 

9-huls banen og hul 14 på 18 huls banen, her kan et fungere som lynskur. 

I forhold til affald fra restaurationen vil man forsøge at finde en løsning som kan 

fungere og være pæn på samme tid i nærheden af deres bagindgang. 



h. Orientering om medlemshenvendelser 

Der er afholdt møder med medlemmer som har henvendt sig om løst og fast.  

 

8. Eventuelt 
TK foreslår en kampagne for automatisk valg af teested ud fra handicap. Golfbox kan 

varetage dette så det kan implementeres i en kampagne uge.  

 
 

 

Næste møde: Onsdag, den 4. september 2019 kl. 16.00 


