
Referat af Bestyrelsesmøde i Svendborg Golfklub d. 16-02-2021  
Online via Teams 
 
Deltagere: 
Ulla Larsen (UL), Jan Find Petersen (JFP), Finn Lørup (FL), Carl Andersen (CA), Ingrid Strandby (IS), 
Allan Bojsen (AB), Mette Meyer (MM) 
 
Afbud: 
Ebbe Vej (EV) 
 
Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden og underskrift af referat fra sidste møde 
a. Punkt 7a blev tilføjet dagsordenen, som derefter blev godkendt. Referat for sidste 

møde bliver underskrevet ved næste fysiske fremmøde. 
2. Banen 

a. UL gennemgik hvordan der blev arbejdet med banens vision og målsætning og at 
grundlaget for dette var den tidligere vision, de mange besvarelser fra 
medlemmerne fra Golfspilleren i Centrum, de indsendte forslag fra Klubber i 
Klubber. DGU har en skabelon til sådanne visioner mm. som vi bruger i arbejdet. 
Oplægget sendes til resten af bestyrelsen til gennemgang og beslutning på mødet 
d. 2 marts. 

3. Økonomi 
a. Saldobalance for januar 

i. Saldobalancen blev gennemgået og taget til efterretning. Kontingent 
indtægten svarer til det budgetterede på dette tidspunkt og er større end 
sidste år på samme tid. 

b. Restanceliste 
i. Kontingent tilmeldinger til PBS og et evt. gebyr hvis ikke man er tilmeldt blev 

diskuteret grundet de mange restancer. Der afventes at træffe en beslutning 
til næste bestyrelsesmøde for at se hvad rykkerkørsel har betydet og 
faktuelle tal på hvad det betyder for omkostningerne hos PBS og 
Sekretariatet for at sende opkrævninger pr. brev. 

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

efterretning. 
4. Orientering fra Formanden 

a. Orientering fra FU møder 
i. Der er afholdt FU møder, hvor der er diskuteret restancer, banens vision og 

nye ansøgninger til kommunens anlægsfond. 
b. Driving Range projektet 

i. Belægningen er på plads og måtter og divider er bestilt og leveres medio 
marts. Brandklassifikationen er på plads og der startes snart op på selve 
overdækningen. 

5. Orientering fra udvalg og KIK 
a. Status fra alle udvalg ift. sæson start 

i. FL: Juniorudvalg, begynderudvalg og kaninudvalg 
1. Junior udvalg er ved at etablere sig med nye medlemmer og skal i 

gang med planlægningen for sæsonen (årshjul) – FL presser på, da 
tiden er ved at være knap til sæson start. Der skal sendes oversigt 
over udvalgsmedlemmer og forældre hjælpere, da der skal indhentes 



børneattester på alle, der har med juniorer at gøre. 
2. Begynder udvalget har planlagt og lavet vagtplaner for den 

kommende sæson 
3. Kanin udvalget har planlagt og lavet vagtplaner for den kommende 

sæson 
ii. EV: Sportsudvalg, ynglinge og baneudvalg 

1. Ingen orientering pga. afbud, EV sender orientering til MM, så det 
kan komme med i referatet 

iii. UL: Husudvalg 
1. Møde i udvalget 1.3 aflyst pga. restriktioner og rengøringsdagen 

start marts er også aflyst af samme grund. Det hele planlægges når 
forsamlingsforbuddet hæves. 

iv. JFP: Udviklingsprojekter 
1. FL og JFP arbejder med Parkinson projektet, hvor der er søgt midler 

hos Folkeoplysningsudvalget 
2. JFP og IS har holdt møde og skitseret flere kommende projekter, som 

primært handler om flere medlemmer, feel good og medlemsgoder. 
JFP vender tilbage med mere beskrivelse af projekterne. 

v. CA: Regionsgolf 
1. CA har drøftet med koordinator for Regionsgolf omkring de mange 

tilmeldinger i senior/veteran/superveteran rækkerne og de 
udfordringer det bliver. 

2. ABCD rækken mangler deltagere i nogle af rækkerne og andre er 
overfyldte 

vi. IS: KIK 
1. IS vil tage kontakt til alle KIK for at få en status på hvor de er ift. 

sæsonstart 
vii. MM: Handicapudvalg, Rekrutteringsudvalg og turneringsudvalg 

1. Rekrutteringsudvalget har hold opstartsmøde og defineret hvilke 
opgaver der tages fat på i 2021 – referat sendes til bestyrelsen 

2. Intet at berette fra handicapudvalg – det bliver først til sæsonstart at 
det tjekkes mht. nye handicapsystem 

3. Turneringsudvalg har endnu ikke holdt møde grundet restriktioner – 
MM indkalder til et online møde i starten af marts for at snakke 
opsætning i Golfbox mm. og samarbejde med ny restauratør 
igennem med udvalget. 

6. Orientering fra Golfmanager 
a. Oplæg til fastholdelses strategi 

i. Oplæg gennemgået og der blev sagt ok med få rettelser 
ii. Velkomstbrev til nye medlemmer fra bestyrelsen udarbejdes – MM sender 

oplæg 
b. Oplæg til årshjul 

i. Oplæg gennemgået og der blev sagt ok med få rettelser 
1. Vagtplan bestyrelsen til turneringer som klub- og klassemesterskab 

og danmarksturneringen indsættes 
2. Opdatering af resultat tavler i restauranten sættes på i november 
3. Medlemsmøder 2 x årligt – medio marts og slut august 
4. Frivillig turneringer – sommer / efterår 

c. Status på overtagelse / igangsætning ny forpagter 
i. MM orienterede om hvordan det gik med forpagter skiftet, som kører på 

skinner – lige nu bliver der gjort hovedrent i køkkenet og derefter flytter 



Jesper ind. 
7. Kommende aktiviteter 

a. Vi holder fast i dato for Generalforsamling d. 16.3 indtil der foreligger en ny 
udmelding fra myndighederne og DGU/DIF/DGI. 

b. Bliver Generalforsamlingen udskudt, bibeholder vi datoen til et marts 
bestyrelsesmøde. 

7a. Valg til Generalforsamling 
a. EV, JFP og CA er på valg – CA ønsker ikke at genopstille, EV og JFP ønsker at 

genopstille. 
b. Bestyrelsen foreslår at AB stiller op til bestyrelsen 
c. Der skal findes 2 forslag til suppleanter 

8. Eventuelt 
a. Ny vaskeplads til vogne etableres ved hjørnet af stien til 9 huls banen overfor buggy 

holdeplads, således der ikke svines så meget ved vaskepladsen ved bagladen. 
9. Næste møde d. 2. marts 2021 kl. 16.00 


