
Referat af Bestyrelsesmøde i Svendborg Golfklub d. 16-03-2021  
Online via Teams 
 
Bestyrelsen: 
Ulla Larsen (UL), Jan Find Petersen (JFP), Ebbe Vej (EV), Finn Lørup (FL), Carl Andersen (CA), Ingrid 
Strandby (IS), Allan Bojsen (AB) 
 
Personale: 
Mette Meyer (MM), Kenneth Andersen (KA), Rolf Pedersen (RP) 
 
 
Dagsorden 
 

• Rolf Pedersen orienterer om Driving Range Projektet 
o Der er pga. krav fra kommunens side blevet udarbejdet brandteknisk 

dokumentation ifbm. landzone tilladelsen, som efterfølgende er godkendt. 
o Der er også et krav fra kommunen om overholdelse af lokal plan ifbm. tag, hvor der 

var planlagt tag af plexiglas, men det skal nu være plader og tagpap, som det er på 
klubhus og bagladen. Det har betydet et re-design til en lidt stærkere konstruktion 
med flere bærende stolper og flere tag lameller og plader. 

o Stilladset er rejst i dag, hvor der er støbt fundament og sat bærende stolper op. 
Dette skal stå nogle dage for at hærde, inden man kan montere vægge og tag.  

o Der er sket en lille forsinkelse pga. den store mængde nedbør, der er faldet, derfor 
er fundamentet længere tid om at tørre. Det har været en udfordring at bore huller 
til fundament, da der er mange store sten i forhøjningen. 

o I ugen op til påske bliver der lagt plader til taget på, således der efter påske kan 
lægges tagpap på.  

o Der er taget godt imod de nye måtter og de holder sig generelt mere tørre efter 
regn, da vandet kan sive væk ned i underlaget. Der kan tee’s op i måtterne, så man 
kan slå driver fra dem og undlade at bruge græsset. 

o Der skal males 24 dividere (adskillelse imellem måtter) RP er ved at samle et team. 
 

1. Godkendelse af dagsorden og underskrift af referat fra sidste møde 
a. Dagsorden godkendt og referater underskrives når vi må forsamles igen. 

2. Banen v/ Kenneth Andersen 
a. I uge 11 og 12 vil greens på 18 hullers banen blive dybde vertikalskåret, topdresset 

og måttet ned og derefter rulles der greens et stykke tid. 
b. Fairways og tee steder er nu blevet gødet og greens bliver sprøjte gødet hver anden 

uge. 
c. De sidste reparationer på vandingsanlægget er ved at være færdige. Derefter 

kommer der vand på anlægget igen og vand i vandhanerne på banen. 
d. Alle stubbe efter fældning af træer er stubfræset og lagt tørv på. 
e. Onsdag starter 2 nye frivillige med at samle bolde på Driving Range i venstre side 

over mod 9 huls banen. De skal i løbet af sommeren hjælpe med at få luftet greens 
på 9 huls banen med gangprikker maskinen. 

f. De sidste greenkeepere starter op igen efter påske. 
g. Flagene på banerne er taget op og erstattet med orange flag, mens flagstængerne 

får skiftet ferrule. 
3. Flytning af Clock Golf puttegreen til den anden side af klubhuset 

a. Sponsor af Clock Golf puttebanen ønsker at få den flyttet om på den anden side af 



klubhuset, så den bliver brugt noget mere. Kan bidrage til det sociale liv på 
terrassen. KA, sponsor og forpagter af restauranten mødes og beslutter hvor det er 
mest hensigtsmæssigt at lægge. 

4. Økonomi 
a. Saldobalance 

i. Saldobalancen blev gennemgået og taget til efterretning, den følger 
forventningerne og det nye budget. 

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

ii. Udgiften til PBS ved kontingentopkrævning er 0,25 kr. pr. transaktion, når 
man er tilmeldt PBS og 8,- pr. transaktion, når man ikke er tilmeldt. 
Sekretariatet bruger meget tid på opfølgning af manglende betalinger på 
ikke tilmeldte PBS kontingenter.  Bestyrelsen ønsker dog ikke at pålægge et 
gebyr på 50,- når man ikke er tilmeldt, men kun at der opfordres til at man 
tilmelder sin kontingentbetaling til PBS. 

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

efterretning. UL og FL kontakter de sidste (fra 30.6) af de udmeldte for at få 
en snak om årsag til udmeldelse. 

5. Orientering fra Formanden 
a. Samtaler i FU regi 

i. Der har været holdt opfølgning på MU samtaler med KA og MM, hvor der 
bla. blev snakket fordeling af opgaver med de ny ansatte. 

ii. Golfmanager og formand holder ugentlige orienteringsmøder 
b. Maskiner gennemgang 

i. Maskinoversigten er blevet gennemgået med KA og Allan Brandt fra DGU, 
hvor maskinernes stand er blevet beskrevet og oplæg til hvilke maskiner, 
der skal skiftes med det samme og hvilke der skal indgå i en kommende 
investeringsplan. Fu holder møde med banken i morgen for at diskutere 
investeringer. 

c. Rold Skov 
i. Der er indgået samarbejde med Rold Skov om 5 runder frit spil for 

fuldtidsmedlemmer i Svendborg GK – aftalen er foreløbig lavet for 2021. 
d. Hegn v. Hul 2 på 9 huls banen – høringssvar fra Kommunen 

i. Genboen til golfbanen fik i maj 2020 tilladelse til at omlægge den private 
fællesvej, dog med betingelsen (høringssvar fra SGK) at skulle bibeholde et 3 
meter bredt levende hegn mod golfbanens arealer af hensyn til 
færdselssikkerheden. Det viser sig at hegnet er blevet fældet og i den 
anledning har klubben klaget til kommunen og sendt en indsigelse. 

e. Aftale med restauranten 
i. Møde med Jesper Ringsmose er udskudt til senere 

f. Beretning: Input fra jeres udvalg til beretningen 
i. Alle i bestyrelsen bedes kontakte deres respektive udvalg/KIK og bede om et 

kort input om året der gik (marts 2020 til marts 2021) til bestyrelsens 
beretning til generalforsamlingen. 

g. Road to Made in Himmerland 
i. Vi er tilmeldt denne event, hvor medlemmer i en specifik uge får mulighed 

for at slå sig tættest på pinden og mulighed for at vinde VIP billetter til 
Made in Himmerland. 

h. Starterhuset har fået afslag for landzone tilladelse fra kommunen pga. manglende 
konstruktions klassificering. En sådan klassificering koster alt for mange penge, UL 



har fået en arkitekt til at tage billeder af huset og tage en snak med kommunen. Vi 
afventer deres svar. 

6. Orientering fra udvalg og KIK 
a. JFP: Udviklingsudvalget har lavet liste over potentielle projekter og er gået i gang 

med at afklare muligheder og forankre dem i klubben, der skal bla. holdes møde 
med RP. 

b. EV: Der er afholdt møde med holdkaptajner og RP er i gang med at fordele spillere – 
nye spillere er inviteret med til at spille på Danmarksturneringsholdene. Der laves 
Rangliste om at komme på holdene 

c. EV: Andreas er udtrådt af baneudvalget, så det nu kun bestå at Andres Krohn, Gitte 
Borgermann og Willy Horstman. EV efterlyser procedure for bemanding af 
baneudvalget i henhold til retningslinjer i Håndbog for bestyrelsesarbejde. FU 
udarbejder forslag til disse og vender tilbage. Man skal være indstillet på at gøre et 
stykke arbejde og at ha’ tiden til det. 

d. MM: Der er afholdt kort møde med Turneringsudvalget, hvor COVID restriktioner i 
forhold til turneringer og opsætning i Golfbox mm. blev gennemgået. 

7. Orientering fra Sekretariatet 
a. Vores nye klubsekretær er kommet godt i gang og tager godt fra, allerede fra første 

dag. Om et par måneder regner vi med at opgave puklen, der havde hobet sig op, 
vil være nede på normalt niveau. 

b. ProBox24 er desværre forsinket pga. COVID-19 med leveringer fra udlandet. 
c. Der planlægges snarligt møde i Rekrutteringsudvalg med bla. planlægning og 

markedsføring af Golfens Dag og kommende aktiviteter 
8. Kommende aktiviteter 

a. De kommende aktiviteter blev gennemgået og evt. opgaver/opfølgning blev 
uddelegeret 

i. Åbningsturnering d. 10. april 
ii. Bestyrelsesmøde d. 15. april 

iii. DGU’s Repræsentantskabsmøde d. 17. april 
iv. Golfens Dag d. 25. april 
v. Generalforsamling d. 27. april 

vi. Årshjul opgaver for perioden 
9. Eventuelt 

a. UL: Hvornår forventes den nye hjemmeside at være færdig – MM: Det bliver enten 
lige før påske eller lige efter påske 

b. JFP: Har haft kontakt med Teebox og grundet Svendborg Kommunes anderledes 
klassificering af Teebox’en, hvor de kræver ekstra konstruktions tegninger, der 
koster temmelig meget, så står SGK ikke først på listen og Teebox, der sættes op. 

c. GF indkaldelse sendes ud senest 12.4 
d. Årshjul opdateres med korrigerede datoer – MM opdaterer 

10. Næste møde d. 15. april 2021 kl. 16.00 


