
Referat af Bestyrelsesmøde i Svendborg Golfklub d. 17-11-2020  
kl. 16.00 i Mødelokalet 
 
Deltagere: 
Ulla Larsen (UL), Jan Find Petersen (JFP), Michael Dissing (MD), Ebbe Vej (EV), Finn Lørup (FL), Carl 
Andersen (CA), Ingrid Strandby (IS), Kenneth Andersen (KA), Mette Meyer (MM) 
 
 
Dagsorden 
1. Godkendelse af dagsorden og underskrift af referat fra sidste møde 

a. Dagsorden blev godkendt og referaterne fra de sidste 2 bestyrelsesmøder blev 
underskrevet 

2. Banen v/ Kenneth Andersen 
a. KA og TORO har udarbejdet en liste over maskinparken og hver maskine er blevet 

gennemgået og der er opdateret forventet levetid og en beskrivelse af maskinens 
stand til brug til en investeringsplan for maskinparken. 

b. TORO 4700 er vurderet som holdbar maks. 1 år, men med en del reparationer på 
vej, bl.a. skal der skiftes hydraulikslanger nu. TORO har en demo model til 630.000,- 
inkl. moms stående, der har kørt 250 timer (ny pris 1.000.000,-). MM har fået 
oplæg på 8 årig leasing aftale med en restværdi på 50.000,- som FU tager stilling til. 

c. KA og MM har møde med Leasing Fyn på mandag for at få oplæg på leasing aftaler 
på de maskiner, der står til at skulle skiftes i 2021, og hvad der er af ønsker til 
manglende maskiner, så det kan måles op mod lejeudgifter. 

d. Lige pt. blæses der blade væk og bunkerarbejdet færdiggøres. Der klippes 
stadigvæk, da der er vækst pga. de højere temperaturer end normalt 

e. Greens passes på normal vis, dollar spot forsvinder i løbet af vinteren, da 
vejrforholdene ikke er optimale for sygdommen. 

f. Bestyrelsen bakker op om, at 18 huls banen vinterlukkes lige før jul, således at den 
skånes for brug henover vinteren. Sker en ændring af vejrforholdene, kan den 
lukkes tidligere, så melder KA en anden dato ud. Der kan spilles på 9 huls banen 
vinteren over med 2 flag på greens. 

g. Buggy kørsel er kun tilladt for egne medlemmer, der har årskort med 
lægeerklæring, eller egen buggy og der SKAL køres i semirough. Der kan ikke lejes 
buggyer mere. Alle med årskort og egen buggyer er blevet orienteret, ligesom dette 
står under banestatus og buggy udlejning på hjemmesiden. 

h. KA har snakket med Allan Brandt fra DGU og Allan er med på evt. at live streame et 
medlemsmøde om banen, hvis ikke forsamlingsforbuddet ændre sig. Vi afventer en 
evt. ændring af forsamlingsforbuddet efter nytår. Bestyrelsen planlægger dette 
medlemsmøde. 

i. Man er færdig med plantningen af træer. 
j. Dræn i grenbunker på hul 10 er færdig. 
k. Bunker i venstre side af fairway på hul 16 er færdig, der mangler stadig lidt arbejde 

på bunker i højre side. 
l. Der er lavet et hul foran green på hul 3 op 9 huls banen, der skal lægges dræn ned 

derfra og over mod hul 4. 
3. Økonomi 

a. Saldobalance for september 
i. Saldobalancen blev gennemgået og taget til efterretning. Generelt et 

positivt billede af økonomien, hvor indtægterne pt. er på linje med 2020 



budgettet og udgifterne er lidt over. Dette burde udjævne sig de sidste 
måneder, således vi ender på budgettet i alt. 

ii. MM og JFP er i gang med oplæg til budget 2021, hvilket ser lovende ud. FU 
behandler oplæg på næste FU møde. Der indhentes ønsker fra bane, 
administration, KIK og udvalg (deadline 1/12 for ønsker), således at 
budgetoplægget kan komme med på bestyrelsesmøde d. 10. december. 

b. Restanceliste 
i. Restancelisten blev gennemgået og taget til efterretning. De sidste restanter 

får nu fjernet spilleret indtil restancen er betalt. 
c. Medlemsoversigt og kommende statusskift 

i. Medlemsoversigt og statusskift blev gennemgået og taget til efterretning. 
En god tilgang af nye medlemmer på 159, og det er den normale 
procentvise afgang lige pt. Det betyder en nettotilgang på 40 medlemmer, 
hvilket er meget tilfredsstillende. 

4. Orientering fra Formanden 
a. Formanden oplyste at klubben har fået bevilget de ansøgte midler fra Kommunens 

Renoveringspuljen til klubhuset: Maling af klubhuset, reparation af tagrender, nye 
toilet i damernes omklædning og i restaurantens omklædning og endelig en ny dør 
ved bagindgangen i klubhuset. Toiletterne er allerede udskiftet. 

b. Man har søgt Fonden For Fynske Bank om midler til Driving Range projektet. RP skal 
med til næste bestyrelsesmøde og gennemgå projektet. 

c. FL, EV, IS og UL har været på kursus i den nye brugergrænseflade til Golfspilleren i 
Centrum i Odense GK – rigtig godt kursus. 

d. FU går i gang med at lave oplæg til overordnet strategi for banen og den kommer 
med til næste bestyrelsesmøde. 

e. Årets frivillig blev Hans Jørgen Andersen og UL og MM havde Hans Jørgen forbi til 
en kop kaffe, hvor han fik overrakt et gavekort og blomster. Hans Jørgen var meget 
glad for udnævnelsen. 

f. ProBox24 
i. Skift fra Compupartner til Probox24 som betalingssystem for greenfee mm. i 

Golfbox bliver gennemgået på næste FU møde – MM har lavet 
forretningscase på skiftet. Der vil være en del opsigelsesvarsler, der skal 
overholdes, så derfor haster det med en afgørelse. Bestyrelsen var ok med, 
at FU tager beslutningen. Alle fik udleveret MMs oplæg. 

g. MUS-samtaler 
i. FU har holdt MUS- samtaler med MM, RP og KA. Det var alle gode og 

konstruktive samtaler. 
ii. MM og KA har afholdt MUS- samtaler med greenkeeper staben, hvor der 

også var gode og konstruktive samtaler.  
5. Orientering fra udvalg og KIK 

a. KIK: Der er hold evaluering med Tirsdagsdamerne og Torsdagsturneringen, så nu 
har IS og MM været hele vejen rundt. Gode og konstruktive evalueringer. 

b. BEGYNDER: FL har nu overdraget endeligt til den nye formand for 
begynderudvalget, Churt Pedersen. 

c. YNGLINGE: EV og RP er i gang med at få sat gang i Ynglinge gruppen, og der sendes 
snart en mail rundt til målgruppen om ønsker mm. til et ynglinge miljø. 

d. SPORTSUDVALG: EV og RP planlægger snarest at holde møde med holdkaptajnerne 
fra de forskellige Danmarksturnerings hold. 

6. Orientering fra Sekretariatet 
a. MM deltager i møde med turistforeningen og samarbejdspartnere (genstart 

Svendborg puljen) d. 19/11 



b. Der afholdes DGU workshop i Odense Eventyr om golf forløb målrettet for personer 
med kroniske sygdomme d. 26.1.2021 – JFP og FL deltager 

c. Der laves oplæg til ny hjemmeside struktur i næste uge, som forelægges 
bestyrelsen 

d. Grundet hack forsøg på bestyrelses medlemmers mail, så laves der 
bestyrelsesmailadresser, således det kommer ind under klubbens firewall: 
formand@svendborg-golf.dk controller@svendborg-golf.dk 
naestformand@svendborg-golf.dk ebbe@svendborg-golf.dk osv. osv. 

7. Bestyrelsen beslutter kontingenter mm. for 2021: 
a. Forskellige medlemstyper 

i. Langdistance ny pris: 3000,- 
ii. Junior / Ynglinge – ny aldersinddeling – ingen prisændring 

1. Junior 9-13 pris: 1200,- 
2. Junior 14-18 pris: 1525,- 
3. Ynglinge 19-24 pris: 2100,- 
4. Ung Senior 25-28 pris: 3950,- 

iii. Studerende (ikke alders bestemt, men studie kort) pris: 3000,- 
iv. Kontingentet stiger med den alm. pristalsregulering 1%-1,5% 

b. Buggy 
i. Buggy leje stiger fra 250,- til 260,- 

ii. Årskort stiger fra 3250,- til 3400,- 
iii. Årskort med læge erklæring stiger fra 1750,- til 1900,- 

c. Greenfee 
i. Ingen stigning 

8. Banens belægningsgrad mm. 
a. Der skal tages hensyn til at ca. 50% af medlemmerne ikke er interesseret i at 

deltage i Klubber i Klubben, turneringer og andre sociale tiltag, men bare vil spille 
golf på ledige starttider, derfor følgende retningslinjer. 

b. Blokeringer og gunstarter 18 huls banen 
i. Gunstarter skal i weekender og formiddage starte senest kl. 9.00 og altid 

være baglæns – der spilles altid i 4 bolde 
ii. Der blokeres kun til baglæns gunstart og kun 2 timer før afvikling på 

hverdags eftermiddage – så må der flettes ind for resten – der spilles altid i 
4 bolde 

iii. Gunstart for kaniner skal være på 9 huls banen – den månedlige turnering 
på 18 huls banen skal være løbende start 

iv. Der skal tages hensyn til greenfee gæster – Sekretariatet vil kontakte de 
relevante parter ved tilfælde af greenfee gæster i en blokering 

v. I maj og juni skal der tages hensyn til Regionsgolfs ABCD rækkernes 
kampprogram ifm. gunstarter om mandagen, kan først planlægges efter 
Regionsgolfs kampprogram er klar. 

c. Tidsinterval starttider 18 huls banen 
i. Fra 2021 sættes intervallet til 8/9 min, som giver 99 tider på en dag. 

ii. Forslag om at der åbnes for Speedy Golf på bag-ni på 18 huls banen, hvor 
man kan spille 9 hurtige huller fra 10. hul fra morgenstunden på udvalgte 
dage. Der arbejdes med en løsning for at det kan lade sig gøre. 

iii. Der bliver i 2021 lavet regler for spil mellem 9.00 og 13.00 i weekender, hvor 
2 bolde bliver lagt sammen til 4 bolde – vil man spille en 2 bold, så er det 
efter kl. 13.00 eller før kl. 9.00. 
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d. Retningslinjer KIK blokeringer og afvikling af turneringer 
i. Der laves startlister til de enkelte runder i KIK turneringer 

ii. Der frigives starttider i KIK blokeringerne ift. startlisten, hvis alle tiderne ikke 
bruges 

iii. Ved gunstart skal der laves baglæns gunstart og der skal spilles i 4 bolde og 
blokeringen skal lukkes op, så snart de sidste bolde er forbi hul 1 

9. Håndbog for bestyrelse og udvalg 
a. Punktet udsættes til næste bestyrelsesmøde, da ikke alt materialet er sendt til MM 
b. MM: Indsamler fra HCP, Regel, Turnering og Rekrutteringsudvalg 
c. MD sender fra baneudvalg 
d. FL sender fra Junior og Begynderudvalg 
e. IS sender for KIK 

10. Nedsættelse af ansættelsesudvalg til forpagtersamtaler 
a. Ansættelsesudvalget består af: MM, UL, JFP, IS 
b. Der har været henvendelser fra 3 interesserede, inden annoncen blev opslået. 
c. Der er kommet flere telefoniske henvendelser, hvor de gerne vil forbi og få fremvist 

køkken og lokaler. 
11. Kommende aktiviteter 

a. Aktivitetskalenderen blev gennemgået og taget til efterretning – ingen nye 
aktiviteter 

12. Eventuelt 
a. MM orienterede om evalueringsmøde i samarbejdet om fritspils ordning med 

Frederikshavn, Mollerup, Birkemose, Værebro, Næstved og Svendborg. Alle er 
glade for samarbejdet, hvor vi blev enige om at øge det med en sønderjysk, en 
nordsjællandsk og en svensk klub. Klubberne er kontaktet og vi offentliggør, når 
aftalerne er indgået. Gælder for alle fuldtidsmedlemmer af klubberne. 

b. Shoppen holder jule-weekend åbent lørdag d. 12 og søndag d. 13 december med 
juleknas og evt. en turnering. 

13. Næste møde d. 10.12.2020 kl. 16.00 
 
 
 
20.11.2020 
Mette Meyer 


