Referat af bestyrelsesmøde i Svendborg Golf Klub (Emils kontor)
28. januar 2020 kl. 16.00
Deltagere:
Ulla Larsen (UL), Jan Find Petersen (JFP), Michael Dissing (MD), Jette Pedersen (JP), Ebbe Vej (EV),
Afbud: Thomas Kristensen (TK)
1. suppleant Carl Andersen (CA) er indkaldt til mødet.
Referent: Emil Nutzhorn
Referat:
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
2. Ny konstituering af bestyrelsen
a. Formand
Ulla Larsen er enstemmigt valgt som formand indtil kommende generalforsamling
b. Næstformand
Michael Dissing er enstemmigt valgt som næstformand indtil kommende
generalforsamling
Der er enighed om at bestyrelsen samlet aflægger en mundtlig beretning ved
generalforsamling indenfor de områder man har haft ansvar for.
3. Gennemgang/godkendelse af regnskab
Revisor Lilly Jeppesen havde kort før mødet sendt udkast for regnskab.
Der undersøges om bestyrelsen skal ændres da der er sket en udskiftning i bestyrelsen i
januar 2020. UL undersøger dette forhold.
JFP og EN laver forslag til årsag til det pæne overskud som udkastet viser.
JFP gennemgik hovedpunkter i det udsendte regnskab.
Overskud i udkast er på kr. 451.445,JFP foreslår at der hensættes kr.75.000,- til sand i greenbunkers på 9-huls banen, samt
reparation af ødelagt dræn ved green på hul 9 på 9-huls banen. Bestyrelsen godkendte
samlet til dette forslag.
Er det kommentarer eller rettelser til udkastet bedes dette rettet til JFP inden torsdag
middag.
4. Orientering om ansøgninger til golfmanagerstillingen
Der er stor interesse for stillingen og for nuværende er der kommet 17 ansøgninger.
Ansættelsesudvalget mødes mandag den 3. februar og gennemgår de ansøgninger der er
modtaget på det tidspunkt.
Samtaler forventes afholdt hurtigst muligt efter ansøgningsfristen.
5. Eventuelt
Der er modtaget henvendelse fra naboen Dennis Tangaa som der har en campingvogn som
er ramt flere gange. Denne sag er der blevet diskuteret flere gange i bestyrelsen. På
nuværende tidspunkt er der sat et hegn op, som er placeret efter Dennis’ ønske. Dette hegn
har meget lav effekt. Man ønsker derfor at lave en anden løsning for at beskytte huset,

campingvognen og generelt grunden. Løsningsforslag lægges ud til MD og UL og MD tager en
dialog med naboen Dennis Tangaa. Første skridt i løsning er at få afskærmet med
beplantning som aftalt på tidligere bestyrelsesmøde.
Der er modtaget et transportbånd til brug ved boldmaskinen således man ikke skal løfte
boldene op i boldvaskeren. Dette transportbånd er modtaget fra Ørskov Frugt.

Næste møder:
Der skal fastlægges et bestyrelsesmøde i februar og marts
27 februar kl. 15.30
Dagsorden er: Ansættelse af ny træner & forberedelse af generalforsamling
Bestyrelsesmøde 17 marts kl. 17.00
Generalforsamling 17 marts kl. 19.00

