
Referat af Bestyrelsesmøde i Svendborg Golfklub d. 26-05-2020  
kl. 16.00 i Mødelokalet 
 
Deltagere: 
Ulla Larsen (UL), Jan Find Petersen (JFP), Michael Dissing (MD), Ebbe Vej (EV), Thomas Kristensen 
(TK), Jette Pedersen (JP), Carl Andersen (CA), Mette Meyer (MM) 
 
Der bliver i referatet refereret til: 
Chefgreenkeeper Kenneth Andersen (KA) 
Cheftræner Rolf Pedersen (RP) 
Bogholder Annette Leegaard (AL) 
 
 

Dagsorden 
1. Godkendelse af referat fra sidste møde 

Referatet blev godkendt uden kommentarer og underskrevet. Der mangler gamle referater 
på hjemmesiden – UL tjekker hvad hun har liggende og MM tjekker hvad der ligger på 
Emils PC. 

 
2. Banen v/baneudvalgsformand 

Der er lige holdt baneudvalgsmøde og referatet er lagt op på hjemmesiden under nyheder 
fra Greenkeeperne. KA melder om en kæmpe fordel med morgenlukningerne mandag og 
onsdage mellem kl. 6.00 og 8.00, de får nået en masse inden spillerne kommer på banen. 
Robert er sygemeldt på ubestemt til og AL er i gang med at søge kompensation. Hul 8 og 9 
på par 3 banen er lukket og tee steder er fjernet. Drop Zone på hul 6 på 18 huls banen er 
ved at blive lavet.  
TK spørger: Langsomme greens, er det meningen ?? - Fairways bliver lagt ned i stedet for at 
blive slået ?? - Banen er ikke indbydende ?? 
MD sender spørgsmål videre til KA og mailer svar rundt til bestyrelsen (svar er inkluderet 
nederst i referatet) 
Nye tujaer til afskærmning på Driving Range skal vandes hver dag, når de plantes. CA 
mener, at boldopsamler holdet også kan vande, MD tjekker vandingsposer. 

 
3. Økonomi v/ Controller 

Mindre indtægt på greenfee og flere udgifter på banedrift. Ikke alarmerende lige nu, men 
der skal holdes nøje øje, da der er anslået tab på 282.000,- kr. i indtægter på COVID-19 og 
kommet ekstra værnemidler omkostninger til. Der bliver søgt hjælpepakke for det mistede 
beløb. 
Finansieringen af den nye bunker rive blev gennemgået og taget til efterretning.  
Medlemsopgørelse og kommende status skift blev gennemgået og taget til efterretning. 
Fokus på rekruttering af nye medlemmer og fokus på ekstra indtjening på greenfee gæster 
– samarbejde med Svendborg Event/Turist Råd er etableret. 
Buggyordning m/Morten From-Nielsen blev gennemgået og blev taget til efterretning 
 

4. Rekrutteringsudvalg v/Sekretariatet 

Udvalget holder møde d. 28 maj og der tages fat i de aktiviteter, der allerede var planlagt, 
men blev stoppet af COVID-19. Til næste bestyrelsesmøde vil der være en oversigt over 
aktiviteter og plan for resten af 2020. 

 



5. Orientering fra formanden 

Positivt møde med banken, som var meget tilfreds med udviklingen i klubbens økonomi, 
der blev taget udgangspunkt i årsregnskabet for 2019. Der er aftalt 2 årlige møder med 
Formand, Controller og Golfmanager, hvor der kigges på likviditetsbudget og 
anlægskartotek mm. 
Der modtages stadigvæk klager fra det gule hus om bolde fra Driving Range uden at der 
råbes advarsler. Formand og Golfmanager indkalder ejeren til en snak og fortæller om de 
tiltag, der sættes i værk fra klubbens side, bla. plantning af popler, plantning af tuja og 
afmærkning på måtter – RP, MD og KA er tovholdere på denne opgave. 
Flertal for de foreslåede retningslinjer for åbning af klubhus og hvad der skal indkøbes af 
værnemidler for at sikre de ansatte, medlemmer og gæster, der benytter klubhuset. CA 
foreslog, at der kom et tillæg på kontingentet pga. COVID-19, men det var der ikke flertal 
for. 
Enighed om at udsætte generalforsamlingen til august – forslag til dato er 20. august, så vil 
formanden snakke med revisor, restaurant og evt. dirigent om dato – men alt kommer an 
på forsamlingsforbuddet, som skal op på 100+ for at afholde den. 

 
6. Sekretariatet 

Når man kigger i regnskabet, så tjener klubben ikke noget særligt på afholdelse af 
turneringer og man lukker banen forholdsvis længe, da gunstart de fleste gange er kl. 
11.00. Forslag fra MM om at gunstart i weekender er kl. 9.00, så medlemmer, der ikke 
spiller turnering og greenfee gæster kan komme ud på banen så tidligt som muligt og at 
man har et fast turneringsfee på f.eks. 75,- og så kan spisninger være valgfrit. Så betaler 
man lidt for, at banen lukkes en halv dag. Det ville så først være fra næste sæson, da årets 
turneringer er planlagt og prissat. Dette tages op på et senere bestyrelsesmøde, dog 
prøver MM at snakke med turneringsudvalg om at flytte gunstarterne frem til tidligere på 
dagen og lave baglæns gunstart, så hul 1 bliver frit så hurtigt som muligt. 
MM skal følge op på hvad der står i GIC besvarelserne omkring turneringer. 
Der skal være mere kontrol med udlejning af buggierne fremadrettet, bl.a. hvem der kører 
i hvilken mm. og bedre styring af nøglerne. 
 

7. Kommende aktiviteter 

Golfens dag er planlagt til 21 juni og rekrutteringsudvalget er i gang med at forberede den. 
 

8. Eventuelt 

Projektet for overdækket Driving Range tages op på næste møde – RP bliver tovholder og 
KA og MD skal understøtte ham med input.  
MM skal tage fat i skraldeholdet, da skraldespande flyder over, trods forbud mod at bruge 
dem og appel til medlemmer om at tage deres affald med hjem. Tape er fjernet på mange 
af dem og der puttes flasker i skraldespandene til affald og affald puttes i skraldespandene 
til flasker. 
 

9. Næste møde dato d. 16.6 kl. 15.30 

Punker til næste dagsorden: 

• Generalforsamlingen 

• Driving Range projektet via fonde 

• Turneringsfee  

 
 
 



Svar fra MD til spørgsmål fra TK under pkt. 2 Banen: 
1. Der klippes Greens hver dag, skulle der en dag ikke blive klippet, bliver der rullet. Årsagen 

til at der ikke klippes kortere på Greens er, at de nye græsfrø skal have optimale 
muligheder for at etablere sig. Bliver der klippet for tæt stiger risikoen for diverse 
svampesygdomme - græsset bliver stresset - hellere langsommere ensartet Greens end 
syge Greens. 

 
2. Fairway klipperen gik i stykker i torsdags (sprunget olieslange) - de nye greenkeepere 

(Robert substitut) vil starte op med fairwayklipning fra fredag denne uge, så de 
fremadrettet kan klare den opgave. 

 
3. KA må/skal hele tiden (gentager) hele tiden prioritere, hvad der er vigtigst at gøre. Han har 

ikke ressourcer (timer og maskiner) nok til at nå det optimale.  

 


