Referat til ekstraordinært bestyrelsesmøde i Svendborg Golf
Klub d. 27.februar 2020 kl. 15.30
Deltagere:
Ulla Larsen (UL), Jan Find Petersen (JFP), Michael Dissing (MD), Ebbe Vej (EV), Thomas
Kristensen (TK), Carl Andersen (CA) og Jette Pedersen (JP)
Referent: Jette Pedersen
Dagsorden:
1) Godkendelse af referat
Godkendt
2) Godkendelse af dagsorden
Godkendt
3) Banen – status v. Michael
Skilte på banen opsat
3 greenkeepere Jonas, Robert og Kenneth starter 2.3.2020
Gødning – Kenneth har tjekket med Lillebælt. De bryder ned og bygger op.
Morgenlukning af banen mandag og onsdag indtil kl. 8.00 prøves af.
Teddy fra Clockgolf er der talt med vedr. flytning om til hæk ved restaurant.
Udslagsmåtter – Michael skaffer 3 tilbud – der er anskaffet 1.
Der mangles spande til bolde - skal indkøbes
GLFR d. 11.3.2020 – EV spørge om Mette Meyer ønsker at deltage
Bunkerrive – JFP vender tilbage mht. økonomien, når den er vendt med Niels Kr.
Skov der er bekendt med leasing – pris ca. kr. 300.000, der tages fat i Søren
Hast i Fynske Bank. Der indhentes 3 tilbud, såfremt der vil være økonomi i at
skifte bunkerriven.
Kenneth efterlyser balance fra Anette (bogholder), JFP rykker Anette for denne
samt for månedsregnskab for januar 2020.
Freddy Højby (Den lille avis) tilbyder at være behjælpelig med at hente sponsorer
via hans eget firma som provisionslønnet.
4) Ny golfmanager
UL fortæller at Mette Meyer er et godt valg – fuldtidsansat
Mette opfylder de kriterier der var sat som mål fra klubbens side
Der har været en artikel i Fyns Amts Avis om Mette efter kontakt til hende, god
omtale.
5) Generalforsamling se bilag
1) Dirigent – det bliver advokat Flemming Schmidt
2) Valg af stemmetællere – advokat Flemming Schmidt
3) Bestyrelsens beretning v. UL – Årets gang 2019
-Hvert medlem i bestyrelsen præsenterer sig selv og områder der arbejdes med i
--bestyrelsen, JFP kommer ind på Visionsplanen.
4) Regnskab v. Lilly med JFP som sparring ved økonomiske spørgsmål
5) Ingen indkomne forslag
6+7) Genvalg: Ulla og Michael ønsker genvalg, Thomas og Jette opstiller ikke.
-Der forslås følgende personer: Finn Lørup, Allan Bojsen, Ingrid Strandby og
Rene Engstrøm til bestyrelsen, enten som medlemmer i bestyrelsen eller som
suppleanter.

8) Vi foreslår Lilly Jeppesen og forventer hun fortsætter
9) Træner Rolf Pedersen og golfmanager præsenterer sig selv
10) Eventuelt
-Rekrutteringsudvalget præsenterer sig selv og fremtidsplaner v. TK
Efter Generalforsamlingen er slut vil Vagn Grønbjerg fortælle og vise det nye
frivillighedsprogram.
Praktiske ting til Generalforsamlingen:
- Vedtægtsændring – Regnskaber SKAL IKKE ligge i papir i klubben
- Medlemsliste printes – ved bordene sidder TK og JP
- Hvis der skal stemmes om pkt. 6 og 7 skal der være 2 stemmesedler klar
- Kuglepenne (fra klubben eller andre)
- Øl og vand efter generalforsamlingen
- Mødetid for bestyrelsen kl. 17.00 incl. mad fra restauranten
6) Eventuelt
EV fortæller at Kenneth får en praktikant der hedder Graham starter nu og hjælper med at gøre klubben forårsklar – via Falck Healthcare.
EV – Rangebolde – logo er godkendt af Fynske Bank og leveres i løbet af 4 uger
UL – der er rengøringsdag lørdag d. 7.marts kl. 8.00 – 11.30 og 33 har meldt sig
og det er meget tilfredsstillende. I den forbindelse har medlem Niels Egedal
nævnt at det sikkerhedsmæssigt ikke var forsvarligt sidste år med de stiger der
var til rådighed, det ændres i år med lange børster og evt. andre stiger.
Til kalenderen: Generalforsamling tirsdag d. 17.marts 2020 i Restauranten i Svendborg
Golf Klub

Jette Pedersen

