Referat af Bestyrelsesmøde i Svendborg Golfklub d. 14. april 2020
kl. 16.30 via GoogleDuo
Deltagere:
Ulla Larsen (UL), Jan Find Petersen (JFP), Michael Dissing (MD), Ebbe Vej (EV), Thomas Kristensen
(TK), Carl Andersen (CA), Mette Meyer (MM)

Fraværende:
Jette Pedersen (JP)

Dagsorden
1. Spil på banen efter tirsdag d. 14 april og DGUs nye udmelding
ULs oplæg blev gennemgået og nye punkter om håndtering af 4 bolde, toilet på banen, træning,
træningsfaciliteter og udlejning af Buggyer blev diskuteret og oplæg rettet til. Bibeholder
forsigtighedsprincippet og evaluerer løbende.

2. Generalforsamling
Generalforsamlingen d. 28 april aflyses på ubestemt tid, den afholdes når myndighederne giver
tilladelse til forsamlinger af en sådan størrelse, at GF kan afholdes på forsvarlig vis. Der er 14 dages
varsel for indkaldelsen – dagsorden mm. er uændret. Bestyrelsen arbejder videre med den daglige
drift, men ingen større nye investeringer sættes i gang.

3. Budget – udfra saldobalance tilsendt d. 29.03/JFP
JFP godkender pt. alle fakturaer og betalinger indtil MM’s adgange til bank ol. er på plads. Der
bruges pt. ingen penge udover normal drift.
Indtægter for Q1 2020 modsvarer fint indtægterne i Q1 2019 og de faste indtægter i Q1 2020 ser
også fine ud.
De variable indtægter såsom greenfee og arrangementer halter bagefter som følge af COVID-19
aflysninger mm. Vi har pt. aflyste arrangementer for ca. 80.000,- og der er desværre flere på vej.
Der skal fremover udvises stor forsigtighed ifbm. udgifter. Der er kommet nyt bud på bunkerrive,
som skal behandles snarest muligt, da det er en stakket frist med den gamle.

4. Hvornår kan KIK’erne starte ?
KIK kan tidligst starte efter 10/5 men afhænger helt af myndigheders og DGUs udmeldinger, når vi
kommer dertil.

5. Aflysning af arrangementer – hvad betyder det økonomisk ?
Det er beskrevet i punkt 3

6. Buggy udlejning / private
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Spillere med egne buggier kan bruge dem uden begrænsninger. Klub buggier udlejes kun til spillere
med årskort indtil videre, med instruktioner om de selv skal rengøre dem efter brug. Klubben
sørger for håndsprit og desinficerende rengøringsmiddel i hver buggy.

7. Rettigheder til Golfbox
Sekretariatet har fået bemyndigelse til at lave en kraftig oprydning i medlemmers rettigheder i
Golfbox, således det kun er medlemmer af udvalg og KIK, der får de nødvendige rettigheder for at
kunne udføre deres udvalgsarbejde.

8. Andet
SGK kontingentsats for Lang Distance er forholdsvis højt i forhold til andre klubber, det kunne
betyde noget for antallet at disse medlemmer. Der kigges på disse medlemskaber og prisen
vurderes.
Anbefaling om at afskærme gennemgang fra hul 4 til hul 5, således spillere går højre om stor sten
og ikke tværs over teested.
Index nøgler og rating skal tjekkes, der er uoverensstemmelse mellem Golfbox, GLFR, skilte på
teesteder og konverteringstabeller. Sekretariatet gennemgår den sidste rating og sørger for, det er
den rigtige der ligger alle steder og derefter kan skilte rettes.
Næste møde er d. 11. maj kl. 16.30 via GoogleDuo.
MM/
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