
Referat til bestyrelsesmøde i Svendborg Golf Klub (Emils kontor) 
16. januar 2020 kl. 16.00 
 
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 økonomi/budget 

Referent: Emil Nutzhorn  

 

Dagsorden:  
 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 

Godkendt 

 

2. Godkendelse af dagsorden  

Eventuelt er flyttet til sidste punkt. 

 

3. Økonomi/budget - Nyt fra Controller Jan Find og Emil Nutzhorn 

Der er gennemgået en række poster og redegjort for disse.  

Efter rettelser sendes endeligt budget til Revisor Lilly Jeppesen 

 

 

4. ”Den nye Emil”  

a. ”Overdragelsesforretningen” – hvor langt er vi? 

Overdragelsesforretning er i gang. Der er tilbudt hjælp fra to personer i 

overgangsperioden. EN er til rådighed ved spørgsmål og forsøger at deltage i 

generalforsamlingen. 

b. Hvad søger vi? 

Generel snak af hvilken type man søger til at besætte funktionen i sekretariatet.  

c. Ansættelsesudvalg 

Der nedsættes et udvalg bestående af FU, samt Michael Dissing, Thomas Kristensen, 

og Ebbe Vej.  

i. Erfaringer fra jobinterviews den 3.1.2020 

Intet at bemærke 

d. Stillingsopslag 

Det udsendte stillingsopslag er godkendt, der vil blive tilrettet layoutmæssigt af Ebbe 

Vej, så det kan sendes ud 17 januar.  

 

5. Ny træner i SGK 

Der er lavet en aftale med en træner, og kontrakten er sendt til godkendelse hos PGA. 

 

6. Nyt fra Formandskabet 

a. Rekrutteringsudvalget 

Er igangsat i samarbejde med DGU, som bidrager med 60 konsulenttimer til at 

hjælpe det i gang og løfte klubbens rekrutteringsarbejde. Thomas Kristensen 

indtræder som bestyrelsens repræsentant. Ebbe Vej deltager i næste møde da 

Thomas desværre må melde afbud.  

b. ”Senior +55” (Rasmus Overmark Larsen) 

Et bureau som gerne vil markedsføre klubben overfor målgruppen +55 , dette er 

blevet afvist da man har andre kanaler der vurderes bedre. 

c. Parkinsonforeningen 

Der arbejdes på et koncept der ligner den skabelon man tidligere forsøgte med 

Diabetesforeningen 

 



7. Eventuelt 

Ulla Larsen, Vagn Grønbjerg og Emil Nutzhorn holder møde ang. frivillig programmet. 

Sammen med udvikler, hvorefter man kan sætte programmet i drift for klubben. 

 

Der afholdes en afskedsreception for Emil Nutzhorn den. 30 januar kl. 14.00 – 16.00  

 

Turneringsudvalget starter en ny turnering op med et koncept der ligner det tidligere Plus 

Cup, dog med tilføjelse af Pro-AM turnering mm. Turneringsudvalget arbejder videre og 

informerer løbende. 

 

Bolde til drivning range er ved at blive anskaffet og der søgt midler via en Fond. Dette er 

klaret af Ebbe Vej. 

 

Michael Dissing informerede om at det frivillige team til 9-huls banen gerne vil samle bolde 

og klippe drivingrange.  

 

Der skal ses på muligheder for at optimere løsningen med bagskabe, både i forhold til at 

”hæve” højden ved hjælp af en reglar og måske lave større skabe ved at sætte to små skabe 

sammen, hvis det er muligt.  

 

Næste møde: tirsdag, 28.1.2020 kl. 16.00 

 

 

Til kalenderen: tirsdag, den 17.3. GENERALFORSAMLING 

                       * Kl.17.00:  Formøde 

  * Kl. 19.00: Generalforsamling 

 

 


