Referat af Bestyrelsesmøde i Svendborg Golfklub d. 05-08-2020
Deltagere:
Ulla Larsen (UL), Jan Find Petersen (JFP), Michael Dissing (MD), Ebbe Vej (EV), Mette Meyer (MM)
Afbud:
Jette Pedersen (JP), Carl Andersen (CA),

Dagsorden

1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde
a. Referatet blev godkendt og underskrevet
2. Banen
a. Maskineriet er pt. OK og greenkeeperne er glade for den nye bunker rive.
b. Der afvikles i øjeblikket ferie og der laves andet vedligehold, da banen pt. ikke skal
klippes så tit, da græsset ikke gror så meget pga. varmen.
c. Snor afmærkning imellem hul 4 & 5 byttes ud med en spray afmærkning i stedet for
d. Positive tilbagemeldinger fra medlemmer og greenfee spillere om banens stand og
bestyrelsen er også meget tilfredse
e. Spillere skal blive bedre til at rette nedslagsmærker op på green – Sekretariatet må
sende mail rundt igen, der skal også gøres opmærksom på, at der er mange vrid
mærker fra golfsko.
f. MD snakker med KA omkring vanding af tujaer, et par stykker der er gået ud i
toppen.
3. Økonomi
a. Gennemgang af status på 1. halvårs resultat, som JFP har rundsendt – den lægges
op på hjemmesiden sammen med referatet
b. Saldobalancen for juli ikke bogført færdig – bogholder har til 10. i hver måned til at
afslutte bogføringen. Den eftersendes til bestyrelsen efter d. 10. Generel holdning
til fortsat at udvise forsigtighed mht. udgifterne, selvom vi har fået hjælpepakke og
greenfee indtægterne er yders positive.
c. Medlemsoversigt og opgørelse over statusskift blev taget til efterretning. Dejligt
mange prøvemedlemmer, som forhåbentligt bliver konverteret til blivende
medlemmer. God medlemstilgang i 2020 indtil videre.
4. Rekrutteringsudvalg
a. Rekrutteringsudvalget fortsætter lidt endnu med Ladies Golf & Tapas og Men’s Golf
& Burger, som har givet mange gæster og der evalueres senere på året på hvor
mange medlemmer har det givet.
b. Der er planlagt Spil Med Dag d. 23 august, som er den officielle DGU dato, hvor vi er
tilmeldt fælles markedsføring udover klubben også kører sin egen
c. JFP fortalte om SPULT festival tiltag, hvor det foreslås at én fra udvalget sidder med
i SPULT
5. Orientering fra Formanden
a. Generalforsamling d. 20 august er planlagt og ved mange tilmeldt flyttes til teatret,
således forsamlingsforbud mm. overholdes.
i. Beretningen fra bestyrelsen gennemgået i store træk, UL sender til alle i
bestyrelsen til godkendelse. Beretning handler om tidsrummet marts 2019
til marts 2020. Resten af 2020 hører først til næste års generalforsamling,
men UL vil kort komme ind på hvad der er sket under COVID-19 og til
august.
ii. Bestyrelsen fortæller hver især om deres ansvarsområder
b. Der er planlagt møde med MH bestyrelse og UL og MM deltager
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c. Bestyrelsen tager honorering af de frivillige op efter generalforsamlingen ifht.
fremtidige retningslinjer.
d. Mulighed for at frivilligt arbejde for SGK til landsstævnet og tjene penge til klubben
– Vagn Grønbjerg er tovholder og UL, JFP og VG skal til møde med Jesper Larsen fra
DGI om dette.
Orientering fra Sekretariatet
a. Bestyrelsen sender mail rundt med opfordring til bekræftelse af starttider og
baneservice kører oftere end normalt
b. Greenfeebilletter kan kun bruges til almindelige runder på banen – man kan ikke
samle dem samme og bruge dem til feks. en Company Days. De kan ikke bruges til
turneringer, da greenfee er en del af startgebyret
c. Udlejningen af buggier er øget, desværre går der koks i systemet, når bruger af
buggien ikke får bekræftet tiderne og dermed ryger den tilbage på lageret og
risikerer at blive lejet ud og så er der ingen ledige, når kunden kommer for at leje
den reserverede buggy.
d. Skraldebilen bliver tjekket og vi afventer om det kan betale sig at reparere – det
burde være en lille ting iflg. KA, således den kommer til at køre normalt igen.
e. Ny brugerflade til GIC skal præsenteres for bestyrelsen efter general forsamlingen –
MM aftaler med DGU om gennemgang.
f. Spillere går stadigvæk ind på Hvidkildes jorde for at hente bolde – MM sender mail
rundt med ordensregler og sanktioner om overtrædelse og sætter op på
opslagstavle.
g. Forespørgsel om benzin tilskud til semifinaler for regionsgolf holdene, da de skal
køre langt – ok for tilskud til benzin forbruget – ikke statens takster.
h. Forespørgsel om øl skal sælges fra Baneservice og signal værdien i dette.
Bestyrelsen havde delte meninger om dette, men blev enige om, at det er op til den
enkelte i Baneservice, om de vil have øl med ud eller kun vand og snacks.
Kommende aktiviteter
a. Aktiviteterne blev gennemgået og taget til efterretning
i. 1. August - Company Day: GolfTyskland Throphy 2020
ii. 2. August – Jungletræf for børn
iii. Uge 32 – Sjov Sommergolf og Junior Camp
iv. 7. August – Company Day: Islantilla Gensyn
v. 14. August – Fredagsturnering
vi. 20. August – Generalforsamling
vii. 23. August – Spil med Dag
viii. 23. August – Ægtepar turnering
ix. 24. August – Fynske Formandsmøde
x. 29. August - Klubmesterskab
Eventuelt
a. Der skal findes hjælpere til rengøring af buggier – MM sender mail rundt for at
finde frivillige. UL samler et hold og gør dem rene i den nærmeste fremtid
b. Udslagsmåtter til Driving Range projektet skal bestilles i god tid – finde
leverandører
Næste møde
a. 20 august kl. 17.00 inden generalforsamlingen

