
Referat af Bestyrelsesmøde i Svendborg Golfklub d. 16-06-2020  
 
Deltagere: 
Ulla Larsen (UL), Jan Find Petersen (JFP), Michael Dissing (MD), Ebbe Vej (EV), Carl Andersen (CA), 
Kenneth Andersen (KA), Mette Meyer (MM) 
 
Afbud: 
Jette Pedersen (JP), Thomas Kristensen (TK) 
 
Der bliver i referatet refereret til: 
Cheftræner Rolf Pedersen (RP) 
Bogholder Annette Leegaard (AL) 
 
TK har orienteret UL, at han træder ud af bestyrelsen nu og ikke venter til generalforsamlingen. UL har haft 
fat i 2. suppleant Rene Engstrøm, men han er flyttet til Sønderjylland og kan derfor ikke indtræde i 
bestyrelsen. Bestyrelsen består af 1 mindre til generalforsamlingen. TK var formand i Turneringsudvalget og 
Sportsudvalget, som han også har trukket sig fra. Ingeborg Ploug har overtaget formandskabet i 
Turneringsudvalget indtil videre og Pro træner Rolf Pedersen tager sig af sportsudvalget indtil videre og 
MM er kontaktperson for begge udvalg indtil generalforsamlingen og en ny konstituering. 
 
Dagsorden 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 
Referatet blev godkendt med et par små rettelser, MM retter og sender rundt til online 
godkendelse og derefter lægges det op på hjemmesiden. Det underskrives til næste 
bestyrelsesmøde. 
 

2. Banen 
KA tog udgangspunkt i de klagemails klubben har modtaget om banens stand og fik en dialog med 
bestyrelsen om de ressourcer og timer, der er til rådighed for at vedligeholde banen. Bestyrelsen er 
tilfreds med banens stand og greenkeepernes arbejde. Det bakkes op af de tilbagemeldinger, 
klubben kan læse sig til i besvarelserne i Golfspilleren i Centrum. 
 
Ferris klipper er gået i stykker og bliver repareret for ca. 20.000,- da det er vurderet, at det kan 
betale sig.  
 
Den nye bunker rive er ankommet og den river bunkers bedre. Der rives stadigvæk bunkers hver 
mandag og fredag. 
 
UL forslag til, at der fremadrettet arbejdes på, at vejen frem til hul 1 skal være en wau oplevelse og 
det skal være mere indbydende – byde bedre velkommen til en god runde. Taget til efterretning i 
baneudvalget og noget der kan arbejdes med til efteråret.  
 
JFP fremviste et billede af markeringer fra Odense GK, hvor der tydeligt markeres hvor man må gå – 
kan bruges hos os de steder, hvor man ikke ønsker at spillere krydser ind over eks. ved teesteder og 
greens, der hvor græsset er specielt sårbart. KA har taget det til efterretning. 
 
En generel snak om at banen kunne være et punkt til en evt. klubaften, hvor der kunne stilles 
spørgsmål og baneudvalget & KA kunne fortælle om beslutninger og bane pleje etc. – på den måde 
at komme klagemails i forkøbet. 
 
MM og KA skriver fremadrettet jævnligt indlæg til nyhedsbreve om banen og planer mm. 
 

3. Økonomi 
a. Saldobalance 



Saldobalancen gennemgået og taget til efterretning.  
Det er ikke endnu så gennemskueligt, hvad konsekvensen af COVID-19 bliver, da vi ikke har 
fået tal fra hjælpepakken endnu – vi får besked d. 3 juli. Det er aftalt at UL, JFP og MM 
mødes kort efter d. 3 og går 1 halvårs regnskab igennem, når vi kender tal fra hjælpepakke 
og golfens dag og med en budget sammenligning, således der kan træffes evt. dispositioner 
ud fra tallene. 
 

b. Medlemsoversigt og statusskift 
Udviklingen i medlemstal er positivt, men vi er endnu ikke over normal tilgang, da der ved 
årsskiftet var en del udmeldelser. Til næste møde har vi tallene fra Golfens Dag, som gerne 
skulle vise en større stigning. 
 
Der skal laves en fastholdelses strategi, hvis der ikke allerede findes en – MM snakker med 
begynderudvalget. 
 

c. FGO ordningen 
Afregningsmåde og aftale i FGO regi blev gennemgået. Aftalen og afregningsmåde er en del 
anderledes end sidste års Klub 81, men ser ud til at være mere favorabel i vores favør. 
Selve udregningen af afregningen ligger hos Svendborg Golf Klub til efteråret. 
 

4. Rekrutteringsudvalg 
a. Idekatalog og planlagte aktiviteter 

Bestyrelsen blev forelagt ide kataloget fra rekrutteringsudvalget og havde stor ros over de 
tiltag, der allerede var sat i søen og til de kommende planer.  
 
Der er pæn opbakning til Ladies Golf & Tapas og har foreløbigt resulteret i et enkelt 
prøvemedlemskab, men vi er kun lige startet på de planlagte datoer. 
 
Der laves et lign. arrangement for mænd – Mens Golf & Burger efter sommerferien og der 
er planlagt Spil Med Dag d. 23 august – DGU dato og koncept.  
 

5. Orientering fra Formanden 
a. Generalforsamling d. 20 august 

Der er opbakning til at afholde generalforsamling d. 20 august og der er ok fra dirigent, 
revisor og restaurant. MM laver tilmelding i Golfbox. 
 

b. Driving Range projekt 
RP er tovholder på projektet og har lavet et oplæg – blanding af tidligere oplæg og egne 
ideer - hvor UL har fået en beskrivelse på mail. Der planlægger møde med arkitekt Jørgen 
Dolmer for at gennemgå oplægget og Jørgen vil lave en skitse, der kan bruges til 
indhentelse af tilbud på materialer og udførelse. Der arbejdes under pres, da en plan skal 
godkendes af kommunen og der skal søges fonde og kan det lade sig gøre, så skal det gerne 
være klart til Landsstævne næste år – det vil blive et efterårs/forårs projekt. 
 

c. Medlemshenvendelser 
Der er kommet et par medlemshenvendelser, som blev behandlet på bestyrelsesmødet og 
UL besvarer disse. Fremadrettet så vil klubben bestræbe sig på at afholde medlemsmøder 
et par gange om året, således informationsniveauet bliver højnet. 
 

d. Corona status 
Næsten normal status. Åbning af omklædningsrum blev diskuteret, da det betyder en 
merudgift i forhold til rengøring. Den rengørings omkostning klubben har sparet på 
omklædningsrummene, er brugt på daglig rengøring (inden Corona var der ikke rengøring 
tirsdag og søndag) af toiletter og banetoilet, således vi har holdt udgifterne på samme 



niveau. UL får tilbud fra rengøringen og derefter beslutter FU hvornår der åbnes. En 
mulighed er at åbne i sommerperioden og så lukke igen. 
 

6. Orientering fra Sekretariatet 
a. Aftale om gunstart med KIK formænd 

Orientering om aftalen med formænd fra KIK, bestyrelsen glade for ordningen. Der skal 
selvfølgelig evalueres efter sommerferien, når vi kan se trykket på banen og hvor mange 
greenfee gæster, det har givet. 
 

b. Fordele / rettigheder som manager, ansat, bestyrelse, udvalg, KIK og frivillig 
Der ligger mange uudtalte aftaler om diverse goder – enighed fra bestyrelsen om, at alle 
behandles ens, uanset om man er manager, ansat, bestyrelsen, udvalg, KIK bestyrelse eller i 
en af frivillig grupperne. Uanset hvilket frivilligt arbejde man udfører, så ”belønnes” man på 
samme måde. 
 
Nogle få eksempler: 
Feks. skal man bruge en buggy til en runde golf, så betales der for den hele vejen rundt. Der 
kan bruges gratis buggy, hvis man har en opgave på banen. 
 
Der uddeles ikke greenfee til andre baner til enkelte medlemmer af ovennævnte 
grupperinger – men der kan hentes greenfee til brug ved præmier til turneringer i 
ovennævnte grupperinger. 
 

c. Udlejning af buggier 
Der arbejdes på en smart måde at udleje buggy på, således der er styr på hvem der kører i 
hvilken og udlevering af nøgler. Desværre er nøgleboksen, som kobles til Golfbox i 
restordre, så indtil videre forgår det ”manuelt”. MM opdaterer hjemmesiden med info om 
buggy udlejning, det har ikke været beskrevet nogen steder. 
 

7. Greenfee indtægter 
MM og AL gennemgår dagligt greenfee bogen og den er der desværre mange fejl i. Der prøves at 
fange de forkerte betalinger og de forkerte rabatter, men når tiderne ikke altid er bekræftet, så kan 
der ikke altid ses hvilket medlem, der har haft en gæst med til en forkert pris osv. Der er lavet 
separat bank konto til greenfee indtægter, således det er nemmere at stemme af. Der ligger mange 
penge at hente ved forkerte og manglende betalinger. 
 

8. 9 huls banen – aftaler om spil af ikke golfere 
Der har været en aftale omkring medbringe gæster gratis på 9 huls banen, men det har kun været i 
Jubilæumsåret. Der ligger en beskrivelse på hjemmesiden, som der er enighed om, at det er sådan 
det skal være. Bestyrelsen ønsker ikke, at 9 huls banen kommer til at virke som en Pay & Play bane 
– det har vi Par 3 banen til. 
 

9. Kommende aktiviteter 
a. Fredagsturneringen 

Turneringudvalget er i gang med at planlægge og afvikler turneringen 
 

b. Midsommerturneringen 
Turneringudvalget er i gang med at planlægge og afvikler turneringen 
 

c. L2021 – frivillige arbejdsopgaver for klubben 
Der er mulighed for at klubben kan byde ind med en opgave bemandet med frivillige til 
Landsstævnet 2021, hvor klubben kan tjene penge. Ul og JFP snakker med Vagn Grønbjerg 
hvordan vi kan byde ind. 
 

d. Gen Start Svendborg 



Der er sat penge af fra kommunen til Gen Start Svendborg – JFP og MM har haft møde med 
Jacob Kramer fra SG og Peter Larsen fra Idrætscenteret og Allan Mariager fra Svendborg 
Turistråd om et evt. samarbejde – det arbejdes der videre med. 
 

10. Eventuelt 
Hjemmesiden halter med en masse døde links – MM snakker med Niels Duelund om han evt. kan 
være behjælpelig med at fjerne disse. Der mangler mange opdateringer rundt omkring – MM kigger 
på dette løbende, når der alligevel arbejdes med et område, men det er ikke noget, der er 
ressourcer til lige nu. Det er planen at hjemmesiden laves i løbet af efteråret, så der kastes ikke så 
mange ressourcer ind nu. 
 

11. Næste møde 
Den 5. august kl. 15.30 
Kort møde inden generalforsamlingen d. 20. august kl. 17.00 


