
Referat af Bestyrelsesmøde i Svendborg Golfklub d. 05-10-2020  
kl. 16.00 i Greenkeepergården 
 
Deltagere: 
Ulla Larsen (UL), Jan Find Petersen (JFP), Ebbe Vej (EV), Finn Lørup (FL), Carl Andersen (CA), Ingrid 
Strandby (IS), Kenneth Andersen (KA), Mette Meyer (MM) 
 
Afbud: 
Michael Dissing (MD) 
 
 
Dagsorden 

1. Rundvisning i Greenkeepergården v/ Kenneth Andersen 
a. KA viste rundt i Greenkeepergården og fortalte om de forskellige maskiner, hvad de 

bruges til – hvordan arbejdet organiseres mm. Der var stor interesse fra 
bestyrelsen, specielt de nye bestyrelsesmedlemmer, som ikke havde været der før. 

2. Godkendelse af dagsorden og underskrift af referat fra sidste møde 
a. Dagsorden blev godkendt og referater fra sidste møde blev underskrevet 

3. Banen v/ Kenneth Andersen 
a. KA fortalte om de næste måneders planer for banen, der skal bla. eftersås på 

teesteder, greens og fairways 
b. Der tages propper op på greens i uge 42 hvis vejret tillader det – der er informeret 

om dette i Golfbox, som popper up når man booker starttid og der sættes skilte op 
på dagen, med hvilke huller der arbejdes på – der kan ikke spilles på green imens, 
man må gå videre til næste hul. Reducering af greenfee på disse dage. KA orienterer 
MM hver dag om fremskridt. 

c. EV spurgte om skævheder på forskellige teesteder kunne rettes op. – KA beder om 
en prioriteret liste over teesteder, der trænger, så kommer det på ønskelisten til 
banevedligehold. 

d. KA fortalte om samarbejdet med E. Marker, vores gødningsfirma og hvad de 
tilbyder af organiske produkter. 

e. KA efterspurgte mere uddannet arbejdskraft i greenkeeper staben, da 
bemandingen er sårbar overfor ferie og sygdom. KA mangler selv afvikling af ferie 
og overarbejde, men det er svært. Bestyrelsen vil gerne efterkomme KA’s ønsker, så 
der blev givet ok til at øge bemandingen. 

f. KA og MM skal lave plan for kompetence udvikling / efteruddannelse af 
greenkeeper staben, f.eks.. certificeringer mm. 

g. MM efterspurgte en mere langsigtet plan for banens vedligehold og udvikling – 3 
års, 5 års og 10 års plan. Enighed om at arbejde med at få lavet en udviklingsplan 
hen over vinteren, hvorefter der kan laves mere langsigtede investeringsplan for 
banen og maskinpark. 

4. Økonomi 
a. Ingen Saldobalance - oktober er ikke bogført færdig endnu – saldobalancen for 

september måned bliver gennemgået på næste bestyrelsesmøde. Men tallene ser 
meget fornuftigt ud inden de sidste dage af september bogføres. Vi er næsten på 
budget og kan drifte normalt resten af året. 

b. Medlemsoversigt og statusskift 
i. Medlemsoversigten og statusskift blev gennemgået og taget til efterretning. 

Vi har haft en rigtig pæn medlemstilgang og har stadigvæk henvendelse om 
mulige medlemskaber, meget positivt. 



5. Orientering fra Formanden 
a. Klagemails 

i. Bestyrelsen/manager har modtaget forskellige mails fra medlemmer, som 
har nogle kritikpunkter. Der svares så detaljeret som muligt på mails og der 
indkaldes også til møder, så man kan få en god dialog omkring emnerne, da 
det kan være svært at forklare sig ordentligt på mail. 

b. MU samtaler 
i. Der er holdt MUS samtale med Golfmanageren og der planlægges MUS 

samtaler med resten af de ansatte i den nærmeste fremtid. 
c. Møde med Mandagsherrerne d. 15 oktober 

i. Der afholde et sæson 2020 evalueringsmøde med Mandagsherrernes 
bestyrelse d. 15 oktober med MM og UL. IS deltager også, da IS har KIK’erne 
som ansvarsområde i bestyrelsen. 

6. Orientering fra udvalg og KIK 
a. HUSUDVALG:  

i. Der er søgt renoveringspulje om maling af klubhus, reparation af tagrender 
på klubhus og 2 nye toiletter (damernes omklædningsrum og 
personaletoilettet i restauranten) 

b. BEGYNDERUDVALG:  
i. Der har været 83 prøvemedlemmer igennem et 8 ugers forløb med 

golfkørekortet, 62 har meldt sig ind, 11 er ikke interesseret alligevel og 
resten har endnu ikke taget stilling – et yders positivt forløb. 

c. REKRUTTERINGSUDVALG: 
i. Der afholdes evalueringsmøde i udvalget f. 22.10 hvor der bliver evalueret 

omkring samarbejdet med DGU og de gennemførte aktiviteter og så laves 
der plan for hvilke aktiviteter, der skal gennemføres i 2021. 

d. JUNIORUDVALG: 
i. Der arbejdes med en vintertræningsplan for juniorerne sammen med 

træneren og der arbejdes for at etablere både et socialt, men også trænings 
miljø for YNGLINGE – de 18-25 årige, som falder lidt udenfor de aktiviteter, 
som stilles til rådighed for juniorer. 

e. REGIONSGOLF 
i. Der har været hold evalueringsmøde med regionsgolf koordinatorerne og 

holdkaptajnerne og der blev bla. aftalt at til næste år tilmeldes der 6 hold i 
Senior, Veteran og Super Veteran rækkerne og 5 hold i ABCD rækkerne. Der 
laves tilmelding i Golfbox for de interesserede i 2021. 

f. UDVIKLINGSPROJEKTER:  
i. Der arbejdes på at etablere et samarbejde med Gymnastikhøjskolen i 

Ollerup om i første omgang er det et uges kursus med Golf og Højskole, hvor 
der er træning og spil i golfklubben. Dernæst arbejdes der på at etablere et 
valgfag i golf for de unge elever efterår og forår. 

ii. Der arbejdes videre med Driving Range projektet, hvor træner Rolf Pedersen 
er tovholder. Dette projekt skal primært finansieres af fonde 

7. Orientering fra Sekretariatet 
a. Møde med DGU d. 28.10 kl. 18.30 (efter bestyrelsesmødet) 

i. Michael Jürgensen fra DGU kommer og holder oplæg for bestyrelsen, 
træner, Greenkeeper og golfmanager om udviklingen i medlemstyperne i de 
danske golfklubber og hvad det betyder for begynderarbejdet, fastholdelse 
af medlemmer mm. Og også en gennemgang af besvarelserne fra 
Golfspilleren i Centrum. Dette oplæg kommer til at indgå i strategi arbejdet, 
bestyrelsen skal i gang med henover vinteren. 



ii. Træner og Golfmanager var på konference om bæredygtighed hos vores 
samarbejdspartner Destination Fyn og fik en masse input med hjem, som 
sammen med DGUs oplæg til bæredygtighed skal formidles videre til 
bestyrelsen i løbet af vinteren. 

8. TeeBox aftale 
a. Der er den sidste måned arbejdet med finpudsningen af en kontrakt med TeeBox – 

et golfsimulator hus og SGK har nu underskrevet kontrakten og kommunen er 
kontaktet for en godkendelse, således vi om en 4-6 uger kan placeret en ”TeeBox” 
ude for enden af udslagsstederne på Driving Range. Man kan læse mere om TeeBox 
på www.teebox.dk for at se hvordan den ser ud, priser mm. Vi har fået kontrakten 
skruet sammen, således klubben uden risiko kan ha’ den stående og vi kommer 
højest sandsynligt til at tjene lidt på den, da vi får en kick-back af omsætningen. 

9. Kommende aktiviteter 
a. Aktivitetskalenderen 

i. Kalenderen blev gået igennem og kommenteret. Det bliver et værktøj, der 
kommer til at blive brugt fremover i forhold til overblik over kommende 
aktiviteter. Alle klubbens aktiviteter listes inkl. hvordan, til hvem og hvornår 
der bliver kommunikeret om de enkelte aktiviteter. Kommunikations 
strategi er på vej og vil være klar til godkendelse på næste bestyrelsesmøde 

10. Eventuelt 
a. Intet at bemærke 

11. Næste møde d. 28.10-2020 kl. 16.00 
a. Alle kan deltage på mødet 

http://www.teebox.dk/

