
 
Referat bestyrelsesmøde i Svendborg Golf Klub (Emils kontor) 
2. oktober 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) deltager i punktet: Banen – og evt. i (dele af) punktet Økonomi, hvis dette skønnes relevant 
Emil Nutzhorn er referent  
 

 
Dagsorden:  
 

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

 

2. Banen 

a. Nyt fra chefgreenkeeper/KA 
MUS gennemført i greenkeepergården, det gik godt. Glade og tilfredse 

medarbejdere. 

 
Der er igangsat procedure for vinterhjemsendelse i henhold til 3F overenskomsten.  

 
Der eftersås greens i uge 41/42 når vejret tillader det. 
 

b. Nyt fra baneudvalget/MD 
Der arbejdes med afskærmning for nabohus der ligger til højre for udslag ved 

drivingrange (det gule hus) Der plantes noget hæk i løbet af kort tid for at skærme af. 
 

3. Økonomi 

a. Nyt fra Controller/JFP 

Der er afholdt møde med Kenneth Andersen og Michael Dissing I forhold til at se på 

foreslåede besparelser, især på mandskab i forhold til Loui Giersing der ikke 

fortsatte som greenkeeper fra sæson 2018 i kombination med de frivilliges arbejde 

på 9-huls banen. Indtægter og udgifter følger pænt med i forhold til den udarbejdede 

afvigelsesrapport. 

 

4. Nyt fra Formandskabet 

a. ”Kaos” søndag, den 22.9. mht manglende assistance i forbindelse med greenfee og 

leje af buggies/mail fra Ingeborg Ploug 

Weekenden lørdag og søndag d. 21/22 september var der problemer i klubben da de 

ikke kunne handle i shoppen, betale greenfee eller leje buggys. Dette skal gerne 

undgås i fremtiden. Der skal laves en handleplan for at det ikke sker i fremtiden 

igen.    

b. Formandens deltagelse i MUS samtaler i greenkeepergården 

Intet at berette, er omtalt i 2.a 

c. Mail fra Jesper Valentin ang. det tidligere indbetalte indskud i forbindelse med 

medlemskab af SGK 

Der er forståelse for henvendelsen/situationen, men man kan ikke træffe denne 



beslutning i bestyrelsen da det er en beslutning der skal tages på en 

generalforsamling.   

 

5. Eventuelt 

a. DGI Landsstævne 2021 – opfølgning 

Der er lavet en plan for afvikling af landsstævnet og hvordan vi kan flette 

golfklubben ind i Landsstævnet. Der foretages prøveår i 2020 med turnering og 

andet i SGK, dette koblet sammen med SPULT Festival. Oplæg er ved at færdiggøres 

i DGI og kan herefter sendes rundt til bestyrelsen som kan kommentere og finpudse 

projektet. 

b. Opfordring til bestyrelsen om deltagelse i afslutningsmatchen den 12.10. og 

Andematchen den 27.10. 

c. Der er ansøgt penge til projekt for luft, vand varme anlæg til klubben. 

 

 

Næste møde: Onsdag, den 30. oktober 2019 kl. 16.00 
 
Der er afbud fra Jette Pedersen og Jan Find Petersen 
 


