
Referat af Bestyrelsesmøde i Svendborg Golfklub d. 07-06-2021 i 
mødelokalet 
 
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: 
Ebbe Vej (EV), Kenneth Andersen (KA) 
 
Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden og underskrift af referat fra sidste møde 
a. Dagsorden godkendt med tilføjelse af punkt og referat underskrives sammen med 

tidligere referater, der mangler underskrift grundet online møder 
2. Banen v/ Kenneth Andersen 

a. KA deltager ikke pga. ferie 
b. MM har modtaget ugeplan over arbejdsopgaver op klippeplan under KA’s ferie. Evt. 

overarbejde skal godkendes af MM under KA fravær. 
c. MM/KA har kørt banen igennem og diskuteret klippehøjder på de forskellige 

områder og der er lavet et skriv til nyhedsbrev og hjemmeside 
d. Den kraftige vækst, som har gjort at det har været svært at følge med slut maj og 

start juni, er ved at udligne sig, således semirough og klippet rough holder deres 
klippehøjder nogenlunde indtil næste klipning. 

e. Der er ikke helt så mange frivillige mere på klippeholdet til 9 huls banen, derfor må 
greenkeeperne klippe mere på 9 huls banen og det går fra 18 huls banen – UL 
snakker med frivillighedskoordinator Vagn Grønbjerg om at finde et par mand 
mere. 

f. Klippeplan lægges op på hjemmesiden under baneinformation 
3. Økonomi 

a. Saldobalance 
i. Gennemgået og taget til efterretning, vi følger budget 2021 både på 

indtægts- og udgifts siden. 
b. Restanceliste 

i. Gennemgået og taget til efterretning. Den bliver mindre og mindre mht. 
kontingenter. Vi vil dog altid ha’ en del på restancelisten, da vi fakturerer 
samarbejdsaftaler og greenfee aftaler jævnligt. 

c. Medlemsoversigt og kommende statusskift 
i. Gennemgået og taget til efterretning. Vi får løbende nye indmeldelser og 

udmeldelser er på et minimum, dog mest blandt ynglingene. 
d. Buggy udlejning 

i. Antallet af det billige årskort med lægeerklæring er steget eksplosivt og 
betyder pres på udlejninger og mindre antal ledige biler til greenfee gæster. 
Der er kommet 2 ekstra biler ind i juni, juli og august og så skal der løbende 
evalueres på økonomien i buggyerne. 

4. Kick-Off Baneudvalg 
a. Der holdes fast i datoen for Kick-Off, da det har været svært at finde dato, hvor 

bestyrelse, chefgreenkeeper og DGU kan mødes. Der planlægges medlemsmøde 



om banen start august, hvor DGU og KA vil svare på spørgsmål om banens stand 
mm. – dato afventer DGU tilbagemelding 

5. Generalforsamling 
a. Indkaldelsen til GF er godkendt og MM sender ud efter mødet i dag 
b. Ul laver bestyrelsens beretning med input fra KIK og udvalg 
c. Forskellige forslag til mulige kandidater blev diskuteret 

6. Momskompensation – skattelån 
a. Rentefri skattelån giver ikke meget indtægt, så det er droppet 
b. Momskompensationsordningen går vi videre med, der besluttes formål til næste 

bestyrelsesmøde. 
7. Automatisk låsesystem hoveddøre 

a. Der laves ikke pt. automatisk låsesystem på hoveddørene, da udgiften ikke står mål 
med antal af indbrud de sidste mange år. 

b. Der udskiftes cylinder på flere døre, således der kommer nye nøgler og der 
udleveres kun nøgler efter devisen ”need to have” og ikke ”nice to have” . 

c. KIK og udvalg skal aflevere gamle nøgler og alarmbrikker til Sekretariatet – MM 
sender mail rundt 

8. Orientering fra Formanden 
a. Orientering fra FU møder 

i. Der er holdt ”summemøder” uden Golfmanager og uden beslutninger 
b. Indbrud 

i. Der har været indbrud i Shoppen og Restauranten, hvor der er stjålet 
kontanter og en mobil tlf. Ødelæggelse af ruder dækker vores forsikring. 

c. Husudvalg 
i. Der er afholdt husudvalgsmøde, hvor det primære er istandsættelse af 

banetoilettet d. 12 juni, gennemgang af klubhus med henblik på maling, som 
kan vente et par år, der indhentes tilbud på nye tagrender og tilbud på nyt 
gulv til banetoilettet. 

d. DGU rep. møde d. 26 juni 
i. Finn Lørup deltager fra bestyrelsen 

e. Fotos på banen – privatlivspolitik 
i. Der har været tvivl om hvorvidt der må tages billeder af spillere på 

golfbanen og i vores privatlivspolitik, som alle medlemmer accepterer ved 
indmeldelse i golfklubben står der følgende: 

1. Dine oplysninger behandles således for at kunne håndtere dig som 
medlem i Svendborg Golf Klub, hvilket omfatter: 

a. Brug af situationsbilleder taget i og omkring golfbanen både i 
dagligdagen og under turneringer 

9. Orientering fra udvalg og KIK 
a. JFP – projekter: Der arbejdes med at få fremstillet stærekasser til banen – mulig 

sponsor til at dække udgiften til træ. Muligt at få god pris hos Verninge Savværk, 
der har leveret træ til Vestfyns GK’s stærekasser. JFP finder frivillige til at samle 
kasserne. 

b. EV - Sportsudvalg:  
i. Der er afholdt Spillermøde onsdag 2/6, hvor der blev talt om procedure i 

forhold til at sætte hold. Det er suverænt træneren der sætter holdene op 
til spilledagene. Der var desuden bred enighed om at øge det sociale 
engagement på tværs af spillertruppen.  

c. EV - Ynglinge:  
i. Svært at nå aldersgruppen af ynglinge. Der skal overvejes anden tilgang. 

10. Orientering fra Sekretariatet 



a. Flow på banen – lukke igennem 
i. Greenkeeperne har svært ved at komme til på banen når den er fyldt – 

starttiderne med 8/9 min gør en stor forskel ifht. starttider med 10 min 
imellem – der skal evalueres til efteråret hvad det reelt gør i fohold til at nå 
at klippe indenfor arbejdstiden. 

b. No Shows – konsekvenser ved mange ? 
i. Vi har over 500 ubekræftede tider siden sæson start. 

ii. Der skal trækkes rapporter over gengangere med mange no-shows – helt op 
til 17 - og så vil bestyrelsen overvejer evt. konsekvenser for disse 
medlemmer 

c. Det nye handicap system – generelle retningslinjer (oplæg fra HCP udvalg) 
i. Oplægget fra Handicap udvalget godkendt – der skal afleveres en vis 

procentdel af sine scorekort for at kunne deltage i klubturneringer, 
regionsgolf og danmarksturneringen 

ii. MM udsender retningslinjerne til alle medlemmer i separat mail 
d. Svar fra 1. runde af golfspilleren i Centrum 

i. Sekretariatet svarer alle kommentarer fra medlemmer, der har angivet navn 
ii. MM trækker rapport til restauranten 

11. Kommende aktiviteter 
a. 6 juni: GolfTyskland.dk Trophy 2021,  

9 juni: ERHVERVSKLUBBEN arrangement + generalforsamling,  
12 juni: Golf Experten Fyn Tour 2021 – juniorturnering,  
18 juni: Fredagsturnering,  
19/20 juni: Danmarksturnering,  
21 juni: Generalforsamlingen,  
26 juni: DGU’s Repræsentantskabsmøde,  
26 juni: Midsommerturnering,  
2/3 juli: DGI turnering,  
Årshjuls opgaver 

i. Aktiviteterne blev gennemgået og taget til efterretning 
ii. Forretningsorden for bestyrelsen afventer til efter generalforsamlingen 

iii. Der skal planlægges møde med FU, Træner og Manager om skolegolf inden 
sommerferie – MM indkalder til dette 

12. Eventuelt 
a.  

13. Næste møde 
a. Forslag om 1. møde efter generalforsamlingen 28 juni 


