
Referat af Bestyrelsesmøde i Svendborg Golfklub d. 18-01-2021  
Online via Teams 
 
Deltagere: 
Ulla Larsen (UL), Jan Find Petersen (JFP), Michael Dissing (MD), Ebbe Vej (EV), Finn Lørup (FL), Carl 
Andersen (CA), Ingrid Strandby (IS), Mette Meyer (MM) 
 
Dagsorden 
 

1. Godkendelse af dagsorden og underskrift af referat fra sidste møde 
a. Dagsorden blev godkendt og referatet bliver underskrevet så snart bestyrelsen må 

mødes igen fysisk. 
2. Banen 

a. Timeline for strategi for banen 
i. Der blev lavet en timeline for udarbejdelsen af strategien for banen. Frem til 

midt februar arbejder FU med oplæg til bestyrelsen – med udgangspunkt i 
den gamle strategi og med diverse input fra medlemmer, greenkeepere, 
træner og baneudvalg. 

ii. Bestyrelsen arbejder med strategien frem til ekstra bestyrelsesmøde d. 2 
marts (kun omhandlende strategien), hvor den endelige strategi vedtages. 

3. Økonomi 
a. Saldobalance for december 

i. Saldobalancen blev gennemgået af JFP og bestyrelsen fik mulighed for at 
stille spørgsmål. Saldobalancen blev taget til efterretning. 

ii. Vi ender nok med et overskud på ca. 220.000,- plus/minus, der er endnu 
flere posteringer, der ikke er på plads og der skal også periodiseres ifht. 
udgifter, der strækker sig over begge kalenderår. 

iii. Revisoren har fået saldobalancen, således der kan startes på at lave 
årsregnskab. 

iv. MM og bogholder er i gang med at gennemgå posteringer for at sikre, at alle 
er på plads på de rigtige konti efter skiftet til ny kontoplan og gennemgår 
samtidig de konti, som stikker ud med enten en markant 
forøgelse/formindskelse.  

v. Frister for moms afregning er grundet Corona flyttet fra september 2020 til 
marts 2021, og derfor også afregning af delmoms, så det kommer først som 
en indtægt i 2021. 

b. Restanceliste 
i. Restancelisten blev gennemgået og taget til efterretning. 

ii. Den er faldet markant over 2020 og der fortsættes med at køre stram 
rykkerprocedure. Der køres rykker sidst i januar for de nye 
medlemskontingenter. 

iii. Mange medlemmer mener ikke, de skal overholde fristerne iflg. 
vedtægterne om udmeldelse – der gives IKKE dispensation, fordi man har 
glemt fristerne eller ikke ha’ holdt sig orienteret om samme – det stå både i 
vedtægter og på indmeldelsesblanket. 

iv. Bred enighed om, at er man presset på økonomien, så kan man få lavet en 
afbetalingsordning. 

c. Medlemsoversigt og kommende statusskift 
i. Medlemsoversigten og status skift blev gennemgået og taget til 

efterretning. UL og FL har haft fat i mange af de medlemmer, som meldte sig 



ud pr. 31/12 for at finde ud af årsagen til dette og for de fleste var det alder 
og helbred eller flytning væk fra Svendborg. Der skal dog generelt arbejdes 
mere med fastholdelse fremadrettet. MM laver oplæg til 
fastholdelsesstrategi. 

4. Orientering fra Formanden 
a. UL og MM fik sagt farvel til Belinda & Ove med et kaffemøde, hvor formanden 

kunne overrække forpagterparret en buket blomster og en gave fra klubben og 
ønske held og lykke fremover. Desværre kunne der ikke tages en mere festlig 
afsked med dem grundet Corona og forsamlingsforbud. 

b. Orientering fra FU møder 
i. Der har været afholdt et par FU møder, hvor der bla. blev arbejdet med: 

1. Stillingsopslaget for en klubsekretær – bestyrelsen godkendte 
stillingsopslaget og nedsatte følgende ansættelsesudvalg med UL, 
JFP, FL og MM 

2. Strategi for banen og oplæg til timeline og ekstra bestyrelsesmøde 
3. Økonomi og restancer mm. 

c. Generalforsamling d. 16.3.2021 
i. Vi holder fast i datoen d. 16.3 og har bestilt Svendborg Teater til afvikling af 

generalforsamling – alt afhængig af restriktionerne bliver lempet inden. 
ii. Bred enighed om at UL og MM laver oplæg til bestyrelse om små ændringer 

i vedtægterne omkring regler for indmeldelse og udmeldelse – sendes til 
bestyrelsen til godkendelse inden 1. februar 

d. Ul har modtaget mail fra jagt konsortiet, som har jagten på Hvidkildes skov, der 
grænser op til hul 10, 11 og 12, således datoer for jagt kan komme ind i klubbens 
kalender, så medlemmer og gæster er orienteret om evt. skud tæt på banen, Der 
skydes selvfølgelig ikke ind over golfbanen. 

e. Der er gang i Driving Range projektet: 
i. Christian Haldan har fjernet fliser og vi bruger de brugte fliser bla. til 

underlag under buggierne, til ny vaskeplads overfor hvor buggierne holder 
og til et område på greenkeeper gården, der trænger til belægning 

ii. Brolægger Allan Vogn er hyret til at lægge fliser og det nye underlag på 
Driving Range 

5. Orientering fra udvalg og KIK 
a. IS: Møde med tirsdagsdamerne om jubilæumsturnering må udskydes pga. corona 
b. FL: Der er sat gang i Parkinson projektet for 2021 – FL sender plan til MM 
c. JFP: Sund Golf workshop med DGU bliver afholdt online  
d. MD: Spørgsmål fra KA om de maskiner, der holder til reparation hos Torro, om kan 

der startes på reparationerne for ca. 30 – 40.000,- ?? 
UL afviste spørgsmålet på dette møde, det bliver i stedet taget op i FU, hvor 
investeringer i maskinparken mm. skal arbejdes igennem. 

6. Orientering fra Sekretariatet 
a. MM gennemgik oplæg til menu struktur til den nye hjemmeside, som der arbejdes 

på i Sekretariatet sammen med JH Line. Bestyrelsen godkendte oplæg. Den nye side 
forventes færdig til medio marts eller senest til sæsonstart. KIK bliver kontaktet 
omkring opdatering på den nye side. 

b. MM sender link til bestyrelsen på arbejdssiden, så der kan følges med løbende, 
senere skal der læses korrektur mm. 

7. Kommende aktiviteter 
a. Aktivitets kalenderen blev gennemgået – dem opdateres løbende og bliver 

omdrejningspunkt for alle klubbens aktiviteter og markedsføring fremadrettet 
8. Eventuelt 



a. Intet at berette 
9. Næste møde d. 16.02.2021 kl. 16.00 

a. Ekstra møde d. 02.03.2021 kl. 16.00 blev planlagt, som kun omhandler banens 
strategi 

b. Generalforsamling d. 16.03.2021 


