Referat af bestyrelsesmøde i Svendborg Golf Klub (Emils kontor)

4. september 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), Thomas Kristensen (TK).
Kenneth Andersen (KA) deltog i punktet: Banen – og i dele af punktet Økonomi.
Emil Nutzhorn er referent

REFERAT:
1.

Godkendelse af dagsorden
Dagsorden tilføjet punkt til pkt 6.f henvendelser fra medlemmer.
Herefter godkendt.

2. Banen
a. Nyt fra chefgreenkeeper/KA
Der søgt om tilladelse til udgravning af søerne på hul 9,11 og 12. Det er godkendt i
Naturstyrelsen
Dræn ved hul 9 på 9 huls banen, her vil man flytte drænet uden om de rødder som
”forstyrrer” drænet og derved lave en billigere løsning end tidligere præsenteret på en
pris af kr. 85.000,Med baggrund i besøget fra DGU’s ratingteam forsøger man at flytte fairway længere
frem på hul 4, og skabe en form for stopklods i form af semi rough på skråningen op
mod det flade stykke.
Nyt fra baneudvalget/MD
Der er blevet forespurgt om det er muligt at lave en dropperegel ved grus om træer Dette blev afvist
Vandboring – Der skal sendes nogle analyseresultater, samt sprøjteindberetninger for
2016-2019 til kommunens tekniske forvaltning. Dette vil danne grobund for en afgørelse
i forhold til muligt vandreservoir.
Der er ønske om åbent hus i greenkeeperafdelingen for medlemmer. Dette arbejder man
videre med.
Baneservice ønsker at have fokus på nedslagsmærker.
Der arbejdes på at forbedre længder og target points på drivingrange.
Herunder kig på muligt indkøb af drivingrange måtter.

Kæmpe udfordringer med tidsler, der er forsøgt med at bekæmpe dem ved at tromle.
Dette har vist sig effektivt. Man vil gennemføre flere forsøg for at bekæmpe dem, da det
kan blive en stor udfordring i fremtiden.
3. Økonomi
a. Nyt fra Controller/JFP
Der vil fremover afholdes formøder til bestyrelsesmøderne med Chefgreenkeeper,
Baneudvalgsformand, Sekretariatschef og Controller, så der kan være kommentarer
til afvigelsesrapporter.
Afvigelsesrapport blev gennemgået minutiøst.
I fremtiden laves økonomisk status til information for medlemmerne.
b. Restancepolitik/EN
Det er tilladt at benytte inkassobureau, men der forsøges først med en løsning a la
Jette Pedersen til at ringe,
c. Forslag til procedure for budget 2020
Til mødet den 30/10 skal bestyrelsen se på sine udvalg og vurdere et budget pr.
udvalg der skal lægges for 2020.
Den 27/11 vil controller og sekretariatschef fremlægge et budgetforslag. Dette
udarbejdes i samarbejde med klubbens bogholderi og revisor. På baggrund af data
fra mødet den 30/10.
Punktet vil være næsten eneste punkt 30 oktober.
4. Arbejdet med momsafløftning /EN
EN er ved at undersøge denne mulighed. Der skal søges om tilladelse og der skal donere
minimum kr. 200,- for minimum 100 personer og tilskuddet skal dække noget godtgørende
formål.
5.

Nyt fra Formandskabet
a. Personalemødet for fastansatte greenkeepere den 29.8.
Der er afholdt personalemøde. God dag med gode input og god stemning.
b. Sponsering af arbejdstøj til greenkeepergården (Hardis’ Erhvervsbeklædning)
Arbejdstøj sponseres til greenkeeperne mod at det nævnes i nyt fra bestyrelsen, og
står med logo på tøj
c. Sponsering af bord-/bænksæt (Claus Lægsgaard)
Bordene er doneret til klubben. Disse placeres efter pedellernes ønske.
d. Nyt om starter- og lynhus
Arbejdet fortsættes og der er en hjælper til at flytte husene
e. Formandskabets deltagelse i fællesmøde for fynske golfklubber den 26.8.
i. Hvad fik vi ud af det?
Gode input ang. Golfhæftet, den fynske ordning, fritspilsaftalerne (k81 &
G5,) inkassoservice, disse ting bør overvejes.
Næste år er Svendborg vært.
ii. Hvilke tiltag kan/bør/skal vi overveje i SGK
f. Henvendelser fra medlemmer
Klager over hunden i shoppen er modtaget skriftligt og mundtligt, Reglerne er
indskærpet overfor Luise af Ebbe Vej. Reglerne er klare og gælder således at hunden
skal være i snor i shoppens butiksområde. Alternativt i kort snor udenfor. Alle hunde
skal føres i snor på klubbens område jf. Ordens- og etikettereglerne.

6. Eventuelt
Endnu en bold har ramt det gule hus, der skal undersøges endnu flere
afskærmningsmuligheder.
Næste møde: Onsdag, den 2. oktober 2019 kl. 16.00

