
 
Indkaldelse til bestyrelsesmøde i Svendborg Golf Klub (Emils kontor) 
30. oktober 2019. Tidspunkt: 16.00 
 
Deltagere: 
Deltagere: Gitte Borgermann (GBO), Ulla Larsen(UL), , Michael Dissing (MD), , Ebbe Vej (EV), Thomas 
Kristensen (TK). 
Afbud: Jette Pedersen (JP), Jan Find Petersen (JFP)  
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 
Der er rundsendt et referat fra seneste baneudvalgsmøde. Det kommer på hjemmesiden. 
Der arbejdes på alternative løsninger for drivingrange for at sikre den bedste løsning til 

mindst mulig gene for “det gule hus” Der arbejdes på nye drivingrange bolde. EN arbejder på 

aftale for sponsorat af drivingrange bolde.  

 
DGU/ Allan Brandt har sørget for at vi kommer med i et forsøg, med et nyt middel mod 

Dollarspot. Forsøget vil starte fra april måned. Bekæmpelse af problemet vil være en 

prioritet i budgettet. KA kommer med et oplæg på løsninger til næste bestyrelsesmøde. 

 
KA sørger for at DGU kommer og fortæller om udfordringen med svamp til en 

medlemsaften. Det kunne kombineres med et emne om frivillighed.  
Datoen er fastsat til den 16. januar. Kl. 18.00. 

 
Træer på P-plads og ved flagstænger, de vil blive fældet da de ikke videre er et kønt syn, og 

de har alle den samme sygdom.  

 
Der er lavet en advarsel i golfbox mht. evt. Morgenfrost. 

 
Oprensning af sø hul 1 + 5 = kr. 13.000,- incl. Moms 

 
Hedvandsrenser kr. 25.000 kr. Incl. moms 

 
Bagrum:  der er en sætningsskade i den østlige gavl ende. Hvornår er der 5 års gennemgang? 

KA giver besked til JFP og Arkitekten Jørgen Dolmer. 

 
VINTERARBEJDE:  
Diverse dræn arbejde = 3 uger. Det store hoved dræn må vente til sommer pga. for meget 

vand. 



Fældning, stubfræsning, flisning = 3 – 4 uger. 
Vandingsanlæg 2 uger, tømning, skære sprinkler fri, skifte 2 magnetventiler + rep. 4 stk. 
Maskiner ca. 4 – 5 uger. 
Kursus 3 uger. 
Lukning/udvidelse af bunker hul 16. 
 

 

3. Økonomi 

a. Nyt fra Controller/JFP 

i. Budgetforslag fra KIK’erne og relevante udvalg 
Alle input sendes til EN med skriftlige motiveringer for ønskerne. Herefter 

samler EN og JFP det sammen til et budgetforslag. Dette kommer til næste 

bestyrelsesmøde.  

 

4. Valg til generalforsamling. På valg er: 

a. Jette Pedersen 
Ikke villig til genvalg 

b. Ulla Larsen 
Villig til genvalg 

c. Michael Dissing 
Villig til genvalg 

d. Thomas Kristensen 
Villig til genvalg 
 

5. Nyt fra Formandskabet 

a. Forslag til ændrede datoer: 

i. 9. bestyrelsesmøde ændres fra onsdag, den 26.2.2020 til tirsdag, den 

28.1.2020 
Godkendt 
Samt forslag om bestyrelsesmøde 16 januar kl. 16.00 inden medlemsmøde 

maksimalt halvanden time. 

 

 

Næste møde: Onsdag, 27.11. 2019 kl. 16.00 
 
 

 
Til kalenderen: Tirsdag, den 17.3. GENERALFORSAMLING 
                       * Kl.17.00:  Formøde 

  * Kl. 19.00: Generalforsamling 
 

 
 


