
Referat af Bestyrelsesmøde i Svendborg Golfklub d. 10-12-2020  
kl. 16.00 i Mødelokalet 
 
Deltagere: 
Ulla Larsen (UL), Jan Find Petersen (JFP), Michael Dissing (MD), Ebbe Vej (EV), Finn Lørup (FL), Ingrid 
Strandby (IS), Kenneth Andersen (KA), Mette Meyer (MM), Rolf Pedersen (RP) 
 
Afbud: 
Carl Andersen (CA) 
 
Dagsorden 
 
Rolf Pedersen er inviteret med til at fortælle om tankerne bag renoveringen af klubbens Driving Range og 
den fremadrettede proces. 

• RP gennemgik Driving Range projektet og bestyrelsen fik mulighed for at stille spørgsmål. 
• Arbejdet sættes i gang start januar, hvor måtter, fliser mm. tages op. Træner skuret bibeholdes, 

men males og får nyt underlag – dog først når Driving Rangen er færdig, således den kan bruges til 
træning mens Driving Range er lukket. 

• Der bestilles nye måtter, bakker til bolde og dividere til hver enkelt udslagsplads. 
• Der bliver 4 x 6 udslagspladser hvor de 12 overdækkes. 
• Driving Range drejes, således sigtepunktet er det samme uanset hvor man står. Der lægges nyt 

underlag og gøres klar til at overdækningen kan sættes op i februar. 
• I februar sættes overdækningen op, således det hele er færdig til 1/3 – derved er Driving Range 

lukket i januar og februar måned, hvor man må ”nøjes” med trænerskuret, hvor der er 3 pladser. 
• Udjævning af Driving Range gemmes til efteråret 2021. 

 
 

1. Godkendelse af dagsorden og underskrift af referat fra sidste møde 
a. Dagsorden godkendt med ekstra punkt 4a og punkt 2b (Banens Strategi) skubbes til næste 

bestyrelsesmøde. Referat godkendt og underskrevet 
2. Banen 

a. Status på banen v/ Kenneth Andersen 
i. KA har sendt alt gammelt dokumentation om strategier, baneudvalgs referater og 

hvad der ellers findes af skriftligt materiale om banen – til brug for FU 
ii. Der er fældet træer og lavet flis, som er brugt rundt på banen – flishugger er 

afleveret til OGK, hvor vi har lånt den. 
iii. Har en aftale med Mads, som fælder og beskærer træer for os gratis mod at få 

træet, da han har udstyr og kravler op og topkapper og fjerne de syge grene mm. 
iv. Forstas/BaneDanmark kommer og renser stenkiste, der går under jernbanen ved 

hul 7. Stenkisten afvander hele baneanlægget, skoven bag 11 green, marken ved 
hul 4/9 huls banen. Det er ret vigtigt at få denne del af drænet renset. 

v. Vandingsanlægget er næsten tømt, så der ikke springes vandrør hen over vinteren. 
Derfor ingen vand på banen. 

vi. Opfordring fra KA til at udskyde lukningen af 18 huls banen til første uge i januar, 
da banen er rimelig tør årstiden taget i betragtning. Så har medlemmer mulighed 
for at spille i hele juleferien. Bestyrelsen sluttede op om KA’s forslag. Banen er dog 
lukket til kl. 10.00 hver dag resten af året. 

vii. KA får afspadseret og holder ferie fra 19 december og januar med – Haldan holder 
øje med banen i december og januar 

viii. Naboen ved hul 2 på 9 huls banen har fællet det levende hegn af træer, selvom 
aftalen iflg. høringssvar om flytning af vej er, at der skulle stå 3 rækker træer til 
beskyttelse af forbipasserende på vejen. UL tager fat i denne. 



ix. EV spurgte om info om banestatus kunne komme ud på Facebook også, da han 
mener flertallet læser på Facebook og ikke hjemmeside. MM lægger fremadrettet 
link til banestatus ud på nettet. 

3. Økonomi 
a. Saldobalance for september blev gennemgået og taget til efterretning. Vi er lidt over 

budgettet for indtægter og er også lidt smule over på udgifts siden, dels pga. omkostninger 
til værnemidler og dels pga. mange reparationer af maskiner. Det ser ud til at vi kommer ud 
med overskud trods COVID-19 krisen. 

b. Restanceliste blev gennemgået og taget til efterretning. Restancer er generelt for 
nedadgående, det at medlemmer får fjernet spilleret ved restance har hjulpet meget. 

c. Medlemsoversigt og kommende statusskift blev gennemgået og taget til efterretning. Vi 
har netto ca. 30 nye medlemmer. Antal udmeldingerne er lidt over niveau end 
landsgennemsnittet, men det stemmer overens med at vi har en højere gennemsnitsalder 
end landsgennemsnittet. Der var dog enighed om at højne indsatsen for fastholdelse i 
2021. UL og FL vil efter nytår tage kontakt til de udmeldte for at få en begrundelse for 
udmeldelsen, således vi kan agere efter det. 

d. Budget 2021 oplæg er lavet af JFP og MM og er derefter blevet gennemarbejdet i FU og 
derefter sendt til bestyrelsen. Det indeholder ønsker fra diverse udvalg, Sekretariatet og 
Greenkeeper. Det blev gennemgået af JFP på bestyrelsesmødet, som begrundede de ekstra 
hænder og generelt tilgangen til at drive klubben. FU anbefalede, at bestyrelsen tilsluttede 
sig det.  
Bestyrelsen fik mulighed for at spørge ind til de forskellige poster og derefter blev 
budgettet godkendt. Enighed om at det ser godt ud med mulighed for at øge beløbet til 
banevedligehold mm. Budgettet er baseret på nedenstående principper: 

i. Indtægtssiden er generelt sat konservativt, baseret på det nuværende antal 
medlemmer efter udmeldelsesfristen er overskredet, på 2020 indtægter på 
greenfee og buggyudlejning mm. 

ii. Stigning i indtægter, bla. på sponsorsiden og Company Days er baseret på at der 
ansættes en deltidsmedarbejder i Sekretariatet, således der frigives hænder til 
aktiviteter, der bringer flere indtægter til klubben, tegning af sponsorater og 
sponsorpleje, professionel afvikling af arrangementer og forskellige samarbejder 
med andre organisationer, foreninger, turistråd, erhvervsliv mm. 

iii. Der er afsat penge til en ekstra erfaren greenkeeper og banen har fået en del flere 
penge til vedligehold. 

iv. Der er afsat penge til nye investeringer, da vi har en gammel maskinpark og 
gammelt køkkeninventar. 

v. Dette giver et overskud i størrelsesorden 300.000,- kr. for 2021, som er nødvendigt 
for at forbedre likviditeten. 

vi. Bestyrelsens forventning til de ekstra penge til banen og sekretariatet er, at det 
skal kunne ses begge steder i løbet af året. 

4. Dette punkt blev øget med nyt punkt 4a 
a. UL har modtaget mail fra Mandagsherrerne, som beder bestyrelsen om dispensation for 

KIK reglerne til afholdelse af gunstart. Dette blev diskuteret i bestyrelsen og MH får deres 
dispensation. 

b. Håndbog for bestyrelse og udvalg i Svendborg Golf Klub  
i. Håndbogen blev gennemgået og godkendt – MM opdater med de sidste mangler 

fra Junior og Ynglinge og banens strategi, når den er klar  
5. Orientering fra Formanden 

a. Klubben har fået 400.000 kr. til renovering af Driving Range fra Fonden for Fynske Bank. 
i. UL, RP og MM havde i dag møde med Fonden for Fynske Bank om promovering af 

fonden og det videre forløb. Fonden udtrykte tilfredshed med projektplanen og 
mulighederne for promovering. 

b. Ansøgninger som forpagter af restauranten. 
i. Der er kommet 8 ansøgninger på forpagtningen og ansættelsesudvalget vil tage 2 

til samtale. Vi regner med en afklaring inden jul 
6. Orientering fra udvalg og KIK 



a. BANEUDVALG: Anders Krohn er nyt medlem af baneudvalgt  
7. Orientering fra Sekretariatet 

a. Der har været evalueringsmøde med klubberne i fritspilsordningen og Nordborg, 
Blåvandshuk og Ree golfklub er kommet med. Der arbejdes med at få en svensk klub med 
også. Udover at arbejde sammen om fritspilsordningen, så blev vi enige om at vi også 
bruger hinanden som ERFA-gruppe. 

b. Der arbejdes med nyt sponsorkoncept, hvor et par af vores sponsorer og Erhvervsklubs 
medlemmer er med som sparring. Alle tidligere og nuværende sponsorer, som ikke er 
genforhandlet fra 2019 til 2020 er blevet kontaktet og der er aftalt møder med de fleste om 
gennemgang af aftale mm. Start januar vil alle de aftaler der udløber 31/12-2020 blive 
genforhandlet og i de tilfælde, hvor vi ikke har været i stand til at honorere vores 
forpligtigelser i 2020, vil der blive tilbudt en kompensation, som sponsoren vil være tilfreds 
med. 

8. Kommende aktiviteter 
a. Bestyrelsesmøde d. 18 januar 2021 

9. Eventuelt 
a. Julefrokosten med de ansatte er udskudt til foråret, når COVID-19 giver mulighed for vi kan 

samles igen. 
b. Shoppen har af samme grund aflyst deres juleturnering, således der kun er julehygge i 

weekenden d. 12-13 december. 
10. Næste møde d. 18.01.2021 


