
                            Bestyrelsens beretning for 2020 
 
Velkommen til generalforsamling i Svendborg Golf Klub her på Hotel Svendborg. 
Vi er 77 medlemmer til stede. 
Vi holdt generalforsamling sidst d. 20.august 20 og havde planlagt generalforsamlingen til d. 
16.marts i år, så til d. 14. juni og nu d. 21.juni. Alle gode gange tre. Vi holder generalforsamling på 
dispensation for vores vedtægter, og vi har ingen problemer med at overholde forsamlingsloftet. 
 
Udsendt link: 
Dagsorden og kommentar til dagsordenen. 
Udsendt årsrapport 2020 
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Ledelsens regnskabserklæring 
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Generelt 
 
Bestyrelsens beretning bliver nogle generelle betragtninger om årets gang. 
 
Hvert bestyrelsesmedlem vil komme med en beretning fra deres arbejdsområder. 
 
Generelt om årets gang. 
 
Vi konstituerede os efter generalforsamlingen i august sidste år med Michael Dissing 
som næstformand, Jan Find Petersen som controller, bestyrelsesmedlem Ebbe Vej, 
bestyrelsesmedlem Carl Andersen, bestyrelsesmedlem Finn Lørup. 
bestyrelsesmedlem Ingrid Strandby og med mig som formand. 
 



I januar ønskede Michael Dissing orlov fra bestyrelsesarbejdet, så han trak sig som 
baneudvalgsformand. Michael havde orlov til begyndelsen af juli.  Suppleant Allan 
Bojsen er trådt ind i bestyrelsen i hans sted.  
 
Organisationsdiagram – kort forklaring. 
Bestyrelsen vil senere fortælle om deres ansvarsområde 
 
Regnskabet for 2020 viser et overskud på 379.994 kr., baseret på et regnskab med 
indtægter på kontingenter på 4.613.169 kr.,  greenfee indtægter på 866.808  kr., 
sponsorater på 299.049 kr. og kommunalt tilskud og medlemstilskud  på 477.762 kr.  
Udgifter er primært på  banen på 3.238.092 kr. 
Mere om årsregnskab og budget ved revisor Lilly Jeppesen og controller Jan Find 
Pedersen. 
Der er holdt de 10 bestyrelsesmøder som planlagt, 12 FU møder. Som I så på 
organisationsplanen er FU tæt på den daglige ledelse, og jeg har ugemøder med 
golfmanageren. 
2 gange om året har vi møde med vores bank – Fynske Bank, for at opdatere dem 
om aktiviteter i klubben, budget og fremadrettede ønsker. Vi kan se, at det er godt 
med en lokal Bank, som viser interesse og som ser velvilligt på klubben.  
Der er et tæt samarbejde mellem golfmanageren, vores regnskabsdame Annette 
Legaard, chefgreenkeeper Kenneth Andersen og controller Jan Finn Petersen om 
klubbens økonomi.  
Bestyrelsen orienteres om arbejder på banen, om nye tiltag, om ønskede og 
nødvendige nye maskiner. Det var  et stort problem med Dollarspot på greens. 
Mange golfklubber havde samme problem. Der forskes i, hvordan problemet kan 
løses. Bestyrelsen har besluttet ligesom sidste år, at greens skal være et 
fokusområde for sæson 2020. Derfor er der sat 100.000 kr.af i budgettet til gødning 
mm.  
Mere om årsrapport og budget ved Jan Find Petersen 
 
Banen 
 
Banen i 2020 var meget tør, og hurtigt kom der dollarspot på greens. Vi kunne spille 
på 18-hulsbanen til begyndelsen af januar. 9-hulbanen var åben hele vinteren , og  
var godt slidt ved sæsonstart. 
Bestyrelsen orienteres om arbejder på banen, om nye tiltag, om ønskede og 
nødvendige nye maskiner. Det var  et stort problem med Dollarspot på greens. 
Mange golfklubber havde samme problem. Der forskes i, hvordan problemet kan 
løses. Bestyrelsen har besluttet ligesom sidste år, at greens skal være et 



fokusområde for sæson 2020. Derfor er der sat 100.000 kr.af i budgettet til gødning 
mm.  
 
Igennem flere år, måske altid, men jeg har kendskab til de sidste 5 år, har er været 
kritik af banen, greens, fairways, rough mm, og vi har løbende inviteret til samtaler 
med pågældende kritikere, men en del af kritikken er relevant. Bestyrelsen 
besluttede at lægge en ny visionsplan for banen, og fra december - februar arbejde 
FU+ baneudvalgsmand, chefgreenkeeper , manager og DGU med et oplæg og 
samtidig gennemgik vi maskinerne. I februar vedtog bestyrelsen en ny visionsplan 
for klubbens baneanlæg.  
Mandag d. 16.juni holdt vi et medlemsmøde med DGU, hvor visionen blev fremlagt, 
hvor DGU kom med relevante input. Man kunne tilmelde sig, og komme til at 
arbejde i baneudvalget, men mere om det ved fungerende baneudvalgsformand – 
Ebbe vej. Vi holder et medlemsmøde d. 4. august om banen, hvor der er lavet en 
statusrapport på banen og DGU deltager. 
Mere om banen ved Ebbe vej. 
 
Inden jul havde vi i FU drøftelser om, hvordan vi kunne løfte denne klub, så den blev 
mere robust, så klubben har råd til at investere. Og det enkle svar var, vi skal have 
flere indtægter. Flere indtægter i form af medlemmer, greenfeespillere, company 
days og ikke mindst sponsorer. Arbejdet med sponsorer i 2020 var bl.a. præget af 
manglende informationer om sponsorer. Det skulle der være styr på nu, så 
fremadrettet får vores sponsorer det, de har betalt for. 
For at løfte arbejdet i klubben,  har vi pr. 1. marts ansat en deltidshjælp på kontoret 
– Lone Storm. Lone er frontmedarbejderen til os medlemmer. Samtidig ville vi gerne 
give arbejdet på banen et løft, så pr. 1- maj er der ansat en ny greenkeeper Klaus 
Krogh. Vi havde en greenkeeper Robert Ginsbo, som er holdt, og ny medarbejder i 
stedet for ham er Daniel Aarø. Vi har både fuldtids og deltids greenkeepere ansat, så 
det timemæssigt svarer til 5½ - 6 fuldtidsstillinger.  
 
Der er igen holdt  MUS-samatale med medarbejderne. 
 
Vi har fået ny forpagter af restauranten til denne sæson nemlig Jesper Ringsmose. 
Det er en opgave at drive en restaurant i en golfklub, men jeg er sikker på at 
hensynet til medlemmer og afholdelse af fester kan forenes. 
 
 
 
 



Driving Range 
 
I juni 2020 begyndte tankerne om at forny og renovere vores efterhånden nedslidte 
Driving Range. Det begyndte med snakken om, hvordan vi kunne skærme det gule 
hus for udslagsbolde. Vores træner Rolf Petersen brugte tid på at tænke 
udslagsretning, måtter og måske overdækkede udslagssteder. Vi blev hurtigt enige 
om et let udtryk – hvordan gjorde vi? Der lå oplæg fra tidligere, men dyre forslag, 
som vi ikke kunne realisere. I august havde Rolf en skitse til udslagssteder, 
overdækkede, adskilte med dividere til et beløb på 445.000 kr, og så kom tanken om 
at søge Fonden For Fynske Bank om finansiering. Vi inviterede en medarbejder, fra 
Fonden skrev en ansøgning, sendte den til Fonden For Fynske Bank og de bevilligede 
400.000 kr til projektet. En meget flot donation. Ved byggeri skal man have en 
brandteknisk godkendelse. Det ændrede konstruktionen på de overdækkede 
udslagssteder, og hele projektet blev dyrere end forventet. Nu er den del færdig, og 
jeg håber, I får glæde af det. Vi holdt officiel indvielse i fredags. Stor tak til Fonden 
for Fynske Bank for den flotte gave. Men.. udslagsområdet ved Driving Rangen 
mangler at blive jævnet ud/nivelleret, og der skal sættes et højere hegn  op mellem 
Driving Range og hul 5 på 9-huls banen.  Byrådet har inviteret klubber til at 
fremlægge fremadrettet projekter. Derfor har Rolf og jeg fremlagt dette projekt for 
byrådet, og det indgår i de kommende budgetforhandlinger. Vi får besked til 
oktober, om vi har været heldige at få penge til dette projekt på 240.000 kr. 
 
Medlemmer 
  
31/12 2020 var vi 865  aktive og 60 passive medlemmer. Der var 169 nye tilmeldte 
og en afgang på 129. Det var en medlemsfremgang på 40 medlemmer fra samme 
tidspunkt i 2019 Dette især takket være store indsatser på rekrutterings og 
begynderområdet, hvor indmeldelser for prøvemedlemmer ligger på omkring 80 %. 
I 2020 besøgte omkring 5000 greenfeegæster vores bane. 
 
 
Frivilligt arbejde 
I Svendborg Golfklub lægges meget frivilligt arbejde. Vi har omkring 120 frivillige 
medlemmer. Folk som arbejder praktisk og i bestyrelserne for klubber og udvalg. 
 
Det frivillige arbejde i vores klub betyder rigtigt meget. Klubben ville se anderledes 
ud, hvis alle disse folk ikke lavede dette arbejde. 
 



Jeg vil her gerne sige tak til de mange frivillige, som har lavet arbejde for klubben. Til 
jer i udvalg, i klubber, frivillige forældre, desværre havde vi ikke vores årlige 
hovedrengøringsdag pga  forsamlingsloftet på 10 personer;  bold opsamlere, jer der 
maler, jer der passer 9-hulsbanen, skraldesamlere, baneservice, jer der vander 
blomster, eller klipper hække, jer der samler papir eller cigaretskrod op på banen 
eller på pladsen, jer der husker at feje efter jer i bagladen, cremefraisernes arbejde 
med at male, sætte dupper på stolene på terrassen,  og jeres altid hjælpsomhed , til 
buggyvaskerne, som oplever golfbanen om morgenen, og ikke mindst tak til Hans 
Jørgen for din hjælp til stort og småt.  
 
Jeg håber ikke at have glemt nogen-uanset-et stort tak.  
 I gør det naturligt og med hjerte for klubben og fællesskabet. 
 
Når generalforsamlingen er afsluttet, vil Vagn Grønbjerg-frivillighedskoordinatoren 
fortælle om det frivillighedsprogram, som vi pga Coronaen ikke fik op at køre. 
 
 
Sportslige resultater 
 
I 2020 havde vi 1 damehold i 3. division og et damehold i kvalifikationsrækken samt 
1 herrehold i  4. division, 1 herrehold i 5. division og et herrehold i 
kvalifikationsrækken. Ydermere spiller vores veteraner også i 3. division. 
 
Klubmestre 
 
Slagspil:     Hulspil: 
Damer Lisbeth Seiersen   Damer Lisbeth Seiersen 
Herrer Jens Weber Lauridsen   Herrer Thomas Kristensen 
 
Begynderafdeling. 
 
Antal prøvemedlemmer i alt   80 personer 
 
Kanin afdeling. 
 
Antal kaniner der har deltaget  102 personer 
Antal HCP spillere der har deltaget    39 personer. 
Der spillede runder       19 runder 
Deltager i fynske kaninmatch – handicap 37 til 72 



Superkaniner vandt ud af fynske klubber  2020. 
 
Turneringer 
 
2020 Hole in One – 2 hul in one på 9-hulsbanen og 8 på 18-hulsbanen og et par 
stykker på andre baner. 
 
Stort tillykke til alle. 
 
Fra marts21 til nu: 
 
Vi har selvfølgelig været corona prægede i klubben, og har fulgt kravene til 
forsamlinger, og de gængse restriktioner med afstand og sprit. 
Men vi har en sport, som har haft gode vilkår under samfundets nedlukning. Vi har 
længe kunne spille turneringer, spille privat runder og i klubber i klubben. Det 
eneste som står tilbage er at vise coronapas i restauranten og mødelokale. 
 
Stor tak til vores manager Mette, til Rolf, og til Kenneth og hans team for veludført 
arbejde også i 2020. Jer der er ansat senere også en stor tak til jer. 
Tak til  Proshoppen og  Golfrestaurant for jeres arbejde i klubhuset og jeres venlige 
facon.  
 

• Ebbe Vej 
o Banen 

• Ingrid Strandby 
o Klubber i klubben 

• Finn Lørup 
o Begynder og kaninudvalg 
o Juniorer 

 
 
 
Tak til bestyrelsen for samarbejdet både med at tage beslutninger her og nu, og for 
at tage ansvar for klubbens ve og vel. 
Tak for jeres indsats for at gøre Svendborg Golfklub til et godt sted at være. 
 
 
Eventuelt. 
 



Tak til dirigenten for veludført arbejde. 
Tak til Carl for din tid i bestyrelsen – du har været god at diskutere og argumentere 
med. 
 
 
Tak til jer medlemmer, at i møder talstærkt op i aften, og bakker op om klubben. 
 


