
Referat af Bestyrelsesmøde i Svendborg Golfklub d. 15-04-2021  
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) 
 
Afbud: 
Kenneth Andersen (KA) 
 
Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden og underskrift af referat fra sidste møde 
a. Dagsorden blev godkendt og underskrift af referat fra sidste måned udsættes til vi 

må samles igen. 
2. Banen v/ Kenneth Andersen 

a. Der var afbud fra KA  
b. UL fortalte om situationer hvor personalet blev skældt ud pga. sletning af 

morgentider pga. rimfrost på banen. Det er selvfølgelig ikke i orden og bestyrelsen 
bakker 100% op om disse lukninger, der er foretaget efter skøn fra greenkeeperne. 
MM efterspurgte at bestyrelsen også bakkede op, når de var til stede under disse 
konfrontationer og ikke kun var tilskuer. Det er der enighed om 

c. MM havde et forslag med fra KA, at vi genoptog morgenlukningen resten af april og 
greenkeeperne så åbnede, hvis der ikke var rimfrost. Bestyrelsen ville dog 
fastholde, at det resten af april skulle være sletning af tider, hvis der var 
morgenfrost, selvom der så kom utilfredse tilbagemeldinger. Kommer de 
fremadrettet, så skal personalet henvise til bestyrelsen og bede medlemmet om at 
tage det op med dem. 

3. Økonomi 
a. Saldobalance 

i. Gennemgået og taget til efterretning. Følger den udvikling, som der er 
fastlagt i budgettet, så det er positivt. 

ii. MM og KA skal gennemgå vandforbruget på både bane og klubhus/baglade, 
da det er stigende. Evt. kontakte vandværket. 

b. Restanceliste 
i. Gennemgået og taget til efterretning. Der er en bedring i restancer, men 

stadigvæk for mange. Vi kører rykker hver 2. uge fremadrettet og der er 
sendt 5 sager til Inkasso. 

c. Medlemsoversigt og kommende statusskift 
i. Gennemgået og taget til efterretning. Vi har allerede 38 nye medlemmer og 

15 prøvemedlemmer og begge dele er stigende. Mange tilmeldinger til 
Golfens Dag allerede. 

4. Maskiner 
a. Leasing af nye maskiner 

i. FU har haft møde med banken omkring investeringer i nye maskiner og de 
har godkendt en leasing ramme til en ny greensklipper (375.000) og en ny 
transportvogn (147.500), som løber over 7 år. 

ii. Bestyrelsen godkendte leasing af ovennævnte maskiner og de bestilles med 



det samme – der er ca. 4 ugers leveringstid. 
b. Leje af unilæsser 

i. Vi har fået tilbudt en lejeaftale på en brugt unilæsser – den gamle var 
udtjent – over 36 mdr. og så er det vores efterfølgende. I lejetiden står 
udlejer for større reparationer og vi har kun alm. vedligehold. 

ii. Bestyrelsen godkendte lejeaftalen 
5. Driving Range finansiering af projektet 

a. Projektet er blevet lidt dyrere end budgetteret og dermed er klubbens andel blevet 
større. Dette skyldes primært kommunens godkendelse af projektet i en anden 
brandklasse, som kostede en klassificering fra en brandinspektør og at 
tagkonstruktionen skulle ændres fra at være med plexiglas til tagplader og tagpap 
for at kunne godkendes i forhold til lokalplanen. Begge dele øgede omkostningerne. 
Denne investering vil koste os ca. 20.000,- om året i afskrivninger de næste 10 år. 

b. Bestyrelsen godkendte finansieringen af Driving Range projektet. 
6. Tilbud om banetræning 

a. Andreas Søndergaard har anmodet om at få lov at undervise i baneanalyse/cource 
management på vores baner mod at klubben får en lille del af indtjeningen. 

b. Det er OK med Rolf og JFP gennemgik de retningslinjer, som klubben ville sende 
retur til Andreas – der mangler dog AS oplæg i et format, der kan læses af alle. MM 
beder om at få det i PDF fil og sender videre til JFP, som færdiggør svaret til 
Andreas. 

7. Det videre forløb med udviklingsplan med DGU 
a. FU foreslår at baneudvalgsformand, chefgreenkeeper og DGU banechef Torben K. 

Petersen udarbejder nuværende status på banen. 
i. Godkendt af bestyrelsen, EV sætter det i gang og aftaler med KA og Torben 

K. Petersen fra DGU om hvornår de mødes og går banen igennem. 
b. Derefter KICK-OFF møde med medlemmer, som har lyst til at være en del af 

baneudvalget og til at arbejde med udviklingsplan og strategier. Der skal tages 
udgangspunkt i bestyrelsens vision for banen, materialet fra medlemmer, referater 
fra baneudvalgsmøder og kommentarer fra Golfspilleren i Centrum 

i. Godkendt af bestyrelsen. Vi afventer ovenstående punk inden dette punkt 
sættes i værk 

8. Orientering fra Formanden 
a. Orientering fra FU møder 

i. UL orienterede om arbejdet i FU siden sidst, som mest har handlet om 
leasing af maskiner 

9. Orientering fra udvalg og KIK 
a. MM: Der afholdes møde i handicap udvalget d. 21/4 hvor der skal laves oplæg til 

bestyrelsen om håndtering af det nye handicapsystem. 
b. MM. Der er planlagt møde i rekrutteringsudvalget d. 19/4, hvor der skal snakkes 

planlægning af Golfens Dag og fordeling af aktiviteter. 
c. IS: Der er afholdt møde med Ollerup om golfhøjskole i uge 34 hos os 
d. FL: Begynderne er gået i gang 12/4 med 16 nye prøvemedlemmer og der er også 

stor tilslutning til kaninturneringerne, ca. 50 tilmeldte hver gang. Juniorer er også 
kommet godt i gang med stor tilslutning til træningerne. 

10. Orientering fra Sekretariatet 
a. JP Smeden har meldt tilbage, at han ikke kan løse opgaven med reparation af 

tagrender som beskrevet, da der tidligere er lavet reparationer med silikone 
lapninger og det umuliggør at man nu kan lodde utæthederne og at nye silikone 
lapninger ikke er holdbart mere end ½-1 år frem. Det er aftalt at han går alle 
tagrender igennem igen – mere grundigt og laver en oversigt over hvad der kan 



gøres fremadrettet. 
b. Der er afholdt Erhvervsklub arrangement, som forløb rigtig godt. 
c. Der er gang i genforhandlingerne af sponsorkontrakter og der tegnes nye 

samarbejdsaftaler. De nye logo skilte på teesteder er desværre faldet af hen over 
vinteren, der arbejdes med at få dem sat op igen med et bedre lim og når træet er 
tørt nok. 

d. Vi har pt. 40 tilmeldinger til Golfens Dag og der kommer hele tiden flere til. Vi har 
ca. 40 medlemmer, der har meldt sig til at hjælpe til, der laves en plan over 
afviklingen og alle får et møde tidspunkt. 

11. Kommende aktiviteter 
a. Åbningsturnering d. 10. april 

i. Åbningsturneringen blev afviklet med 157 deltagere. God stemning og 
dejligt med pitstop undervejs. 

b. Bestyrelsesmøde d. 15. april 
c. DGU’s Repræsentantskabsmøde d. 26 juni 
d. Golfens Dag d. 25. april 
e. Generalforsamling d. 21 juni 
f. Se årshjul opgaver nederst 

12. Eventuelt 
a. JFP spurgte ind til Motivu og MM kunne svare, at vi er gået i gang med at 

markedsføre os igennem systemet 
13. Næste møde – møder indtil generalforsamlingen 

a. Maj ?? 
i. Der afholdes ikke møde i maj, da for mange af bestyrelsen er væk. 

b. Møde d. 7 juni  kl. 16.00 
i. Mødet bliver afholdt uden saldobalance, da bogholder har til d. 10. i en 

måned til at få bogført færdig. 


