
 
 
 
Referat af Bestyrelsesmøde i Svendborg Golfklub d. 12-07-2021 
 
Deltagere: 
Ulla Larsen (UL), Jan Find Petersen (JFP), Ebbe Vej (EV), Finn Lørup (FL), Ingrid Strandby (IS), Allan Bojsen 
(AB), Ellen Østa (EØ), Mette Meyer (MM 
 
Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden og underskrift af referat fra sidste møde 
a. Dagsorden er godkendt og alle tidligere referater er underskrevet 

2. Konstituering blev som følgende: 
a. Formand:  Ulla Larsen 
b. Næstformand: Finn Lørup 
c. Controller:  Jan Find Petersen 

3. Fotos af bestyrelsesmedlemmer til ophængning og hjemmeside 
a. Der blev taget fotos af bestyrelsen 

4. Fordeling af ansvarsområder blandt bestyrelsens medlemmer 
a. Ansvarsområde jf. diagram 

i. UL: Husudvalg, frivillighedskoordinator 
ii. AB: Baneudvalg– muligvis Sportsudvalg, afventer snak med Rolf om indhold 

iii. JFP: Regnskaber & budget, Udviklingsprojekter 
iv. EV: Baneudvalg 
v. EØ: Regions golf 

vi. IS: KIK, Landsstævne koordinering, udviklingsprojekter 
vii. FL: Begynder- og kaninudvalg, Junior udvalg, Ynglinge udvalg 

viii. MM: Handicap- & Regel udvalg, Rekrutteringsudvalg, Turneringsudvalg 
ix. Fund Raising flyttes til FU 

b. Lodtrækning imellem de 4 kandidater, der er på valg næste år, om hvilke 2, der er på valg i 
2022 og hvilke 2 der er på valg i 2023. 

i. Ingrid Strandby på valg i 2022 
ii. Finn Lørup på valg i 2022 

iii. Ulla Larsen på valg i 2023 
iv. Allan Bojsen på valg i 2023 

1. Michael Dissing ønsker ikke at komme tilbage til bestyrelsen efter hans 
orlov, så Allan er nu bestyrelsesmedlem i stedet for Michael. 

c. Suppleanter 
i. Der sendes indkaldelser og referater til suppleanter, så de er orienteret om 

bestyrelsens arbejde. 
5. Håndbog for bestyrelse og udvalg 

a. Vision for klubben – intet at bemærke 
b. Vision for banen – intet at bemærke 
c. Forretningsorden for bestyrelsen 

i. Fokus på overholdelse af beskrevet deadlines for udarbejdelse og godkendelse af 
referater. 

ii. Golfmanager fjernes fra FU – bliver indkaldt ved relevante punkter. 
6. Vision for banen, herunder bemanding af baneudvalg (mail fra EV og FU sendt til bestyrelsen) 

a. Bemanding af baneudvalg godkendt – EV sender mails rundt til medlemmerne og indkalder 
til baneudvalgsmøde så hurtigt som muligt 

b. Suppleanter til baneudvalg er aktive, når der er brug for deres kompetencer 
c. Det er et krav, at formanden for baneudvalget skal være et bestyrelsesmedlem 
d. DGU status på banen – EV følger op på hvor langt er den ?? 
e. D. 4.8 er der medlemsmøde om banen med KA og Allan Brandt fra DGU til at svare på 



spørgsmål 
f. Rapport fra græsekspert Asbjørn N. er afleveret til KA og sendt til bestyrelsen – KA 

gennemgår den og den skal bruges i det daglige arbejde og baneudvalgsarbejdet 
7. Orientering fra Formanden 

a. Driving Range aftale med Fonden For Fynske Bank er tegnet for 10 år omkring skiltning og 
vedligehold 

b. Klubhuset er malet for midler fra renoveringspuljen 
c. Toiletbygning er malet af frivillige og der er lagt nyt gulv 
d. 3 mdr. personalemøde med klubsekretær Lone Storm Sørensen – begge parter er meget 

glade og tilfredse med ansættelsen 
e. Møde om registrering af frivillige med tovholdere på nogle af de frivillige 
f. Evalueringsmøde ovenpå Corona med shoppen er afholdt 
g. Evalueringsmøde ovenpå Corona med restauranten er afholdt 
h. Juniorcamp er afholdt med 16 juniorer – der blev forespurgt om der kunne overnattes i 

klubhuset pga. dårligt vejr 
i. Det er ikke tilladt at overnatte i klubhuset – dette ville kræve tilladelse fra 

brandmyndighederne 
ii. Det er ikke tilladt at børn under 18 overnatter i telte på klubbens arealer uden der 

er en voksen tilstede jf. forsikringsansvar mm. 
i. Bolde ved nabohuset 

i. Der har ved afholdelse af fester i restauranten været episoder med brug af Driving 
Range, hvor der er slået bolde over til det gule hus. Jesper undlader at bruge 
Driving Range til fester for at undgå dette. 

8. Orientering fra Sekretariatet 
a. Status på sponsorer 

i. Budgettet for sponsorater er nået for i år og vi kommer nok til at øge det. 
ii. Grundet flere episoder med uheld og ildebefindende, så er det aftalt at alle ansatte 

skal igennem førstehjælpskurser inkl. instruktion i hjertestarteren. Dette kan også 
tilbydes til medlemmerne mod egenbetaling (muligvis gratis). 

9. Kommende aktiviteter 
a. Aktiviteterne blev gennemgået og taget til efterretning 

i. 23 juli: Fredagsturnering 
ii. Uge 31: Junioruge – Sjov Sommergolf 

iii. 4 aug.: Medlemsmøde om banen 
iv. 6-8 aug.: DM Senior – DGU turnering 
v. 11 aug.: Erhvervsklubben 

vi. 13 aug.: Lady Fyn turnering 
vii. 14 aug.: Ægtepar turnering 

viii. 15 aug.: Spil Med Dag (golfens dag) 
ix. Møde om Planlægning af skolegolf - skoleåret 21/22 med FU, Træner og Manger 

skal planlægges - UL 
10. Eventuelt 

a. Der er kommet invitation fra Great Northern til fynske golfklubber til møde d. 16.8 om 
samarbejde mellem de fynske klubber. Der blev stillet spørgsmål til hvorfor, da det er det 
samme indhold, som der er til det årlige Fynske Formands møde planlagt til d. 23.8. Vi 
afventer en snak med andre klubber og Vestfyn, som er vært ved årets formandsmøde. 

11. Næste møde forslag – alle kl. 16.00 – 18.00 
a. D. 17. august 
b. D. 27. september 
c. D. 18. oktober 
d. D. 29. november 
e. D. 18. januar 2022 
f. D. 21. februar 2022  
g. D. 16. marts 2022 
h. Generalforsamling d. 31. marts 2022 kl. 19.00 


