
Referat af Bestyrelsesmøde i Svendborg Golfklub d. 02-03-2021  
Online via Teams 
 
Deltagere: 
Ulla Larsen (UL), Jan Find Petersen (JFP), Ebbe Vej (EV), Finn Lørup (FL), Carl Andersen (CA), Ingrid 
Strandby (IS), Allan Bojsen (AB), Mette Meyer (MM) 
 
 
Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden og underskrift af referat fra sidste møde 
a. Dagsordenen blev godkendt og referat for sidste møde bliver underskrevet ved 

næste fysiske fremmøde. 
2. Årsregnskab udkast fra revisor 

a. Udkastet til årsregnskabet blev gennemgået og godkendt. 
b. Revisor færdiggør regnskabet, som underskrives og lægges derefter på 

hjemmesiden og printede eksemplarer kan hentes i klubhuset. 
3. Vision for banen 

a. Visionen blev gennemgået og godkendt. 
b. Visionen skrives ind i Håndbog for bestyrelsesarbejde og visionen lægges på 

hjemmesiden 
c. Håndbogen færdiggøres i denne uge og kan derefter hentes udprintet, hvis det 

ønskes. Håndbogen lægges på hjemmesiden. 
d. Baneudvalget udvides, således der er hænder nok til at udarbejde fremadrettede 

strategier og vedligeholdelsesplaner baseret på banens vision. Der kigges efter 
egnede kandidater, der har kvalifikationer, tid og lyst til at arbejde med dette. 
Udvalgsmedlemmer skal godkendes af bestyrelsen jf. vedtægterne. 

4. Rold Skov samarbejdsaftale 
a. Den foreslåede samarbejdsaftale fra Rold Skov blev gennemgået og det er aftalt at 

MM trækker en rapport over hvor mange medlemmer, der har været greenfee 
gæster hos os. 

b. UL kontakter deres formand for at få flere detaljer om hvordan den praktiske 
håndtering af aftalen forventes gennemført. 

c. Aftalen tages op på næste FU møde, når der foreligger yderligere information. 
5. Generalforsamling ny dato 

a. Generalforsamlingen er udsat til d. 27 april – der arbejdes på at finde et sted at 
afholde, der imødekommer kravene ifbm. COVID-19 restriktionerne. Der bliver 
tilmelding i Golfbox, således antal fremmødte ikke overskrider evt. 
forsamlingsforbud. 

6. Eventuelt 
a. JFP orienterede om ansøgning til Kultur og Fritid om midler til nivellering af Driving 

Range og opsætning af sikkerhedshegn mellem Driving Range og 9 huls banen.  
b. JFP orienterede om arbejdet i udviklings udvalget, oversigt over projekter er sendt 

til bestyrelsen til orientering 
7. Næste møde d. 16. marts 2021 kl. 16.00 online 
 


