
Referat af Bestyrelsesmøde i Svendborg Golfklub d. 17-08-2021 i mødelokalet 
 
Bestyrelsen: 
Ulla Larsen (UL), Jan Find Petersen (JFP), Ebbe Vej (EV), Finn Lørup (FL), Ingrid Strandby (IS), Allan Bojsen 
(AB), Ellen Østa (EØ) 
 
Personale: 
Mette Meyer (MM), Kenneth Andersen (KA) 
 
Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden og underskrift af referat fra sidste møde 
a. Dagsorden godkendt og referat fra sidste møde blev underskrevet 

2. Banen v/KA 
a. Banen står godt pt. og den daglige vedligeholdelse kører godt. 
b. MM har fået tilsendt billeder af teested og greens på huls 6 fra greenkeeperne, da der har 

været medlemmer, der har brugt dette hul som driving range søndag eftermiddag d. 15/8. 
Teestedet var slået i stykker, der måtte bla. rives tørv rester sammen inden der kunne 
klippes mandag morgen. Det vil tage nogle måneder før teestedet er tilbage på samme 
niveau. Der blev repareret 49 dybe nedslagsmærker på green, så man kunne ikke engang 
rydde op efter sig efter ødelæggelserne. Da bolden 16.12 søndag eftermiddag går forbi hul 
6 er der intet at bemærke, så det har været en af boldene derefter. 
Dette er selvfølgelig under alt kritik og billeder, video mm. sendes rundt til medlemmer og 
med en opfordring til at dette straks må ophøre. 

c. KA foreslog indkøb af flere bolde til Driving Range, således at der ikke skal samles så tit, da 
det kniber med at få frivillige nok til denne opgave. EV mener at der er nogle ekstra bolde i 
garagen – de skal lægges sammen med de nuværende. 

d. Der skal nye bolde til Driving Range næste sæson – MM går i gang med at finde en sponsor.  
e. Baneudvalg v/EV 

i. Der er indkaldt til baneudvalgsmøde d. 18.8 – det første i år – og der skal der tages 
stilling til bla. dagsorden for fremtidige møder og hvordan man tager hul på 
opgaven med at omdanne visionen til handlingsplaner mm. 

f. Baneopsætning til DGU turneringer v/MM 
i. Hver dansk golfklub er forpligtet til at lægge bane til en DGU turnering ca. hvert 2-3 

år. Man har mulighed for at ”ønske” en specifik turnering, det imødekommes som 
regel, medmindre man ikke har de teesteder, der skal til. 

ii. Når man lægger bane til en DGU turnering, så er der flere ting, DGU beder om. De 
kommer ca. 2-3 uger før turneringen og gennemgår banen fra teesteder til greens 
og kommer med forslag til evt. forbedringer: er strafområder markeret rigtigt, er 
markeringerne tydelige, hvad skal markeres areal under reparation etc. etc. 

iii. Der skal flyttes huller hver dag, da der skal være nye pin placeringer hver 
spillerunde og greens skal gerne være nyklippede  

iv.  
3. Økonomi 

a. Saldobalance 
i. JFP gennemgik saldobalancen og den blev taget til efterretning. Vi er lidt bagud på 

indtægter, til gengæld er udgifterne mindre end budgetteret pr. 1. halvår, men har 
på nuværende tidspunkt en bedre resultat end på samme tid sidste år.  

ii. Der er fremgang på kontingenter, greenfee indtægter og sponsorater og der er 
lavere indtægter på company days og forpagter husleje (begge grundet corona) 

b. Medlemsoversigt og kommende statusskift 
i. Gennemgået og blev taget til efterretning 

4. Forpagtning af restauranten 
a. UL orienterede om der allerede er kommet 4 henvendelser til forpagtningen af 

restauranten – den vil blive slået op ligesom sidste gang og så er alle velkommen til at søge. 
b. Enighed om i bestyrelsen, at det er en forpagter vi søger og ikke en ansat, hvor klubben så 



skulle drive den. 
c. FU arbejder med oplæg til forpagtningsopslag, som kan gennemgås og godkendes på næste 

bestyrelsesmøde. 
5. Bestyrelses seminar 

a. Der skal afholdes bestyrelses seminar lørdag d. 9 oktober med en del emner til drøftelse, 
bla. frivillige, sportsligt niveau, fastholdelse af medlemmer, Landsstævne 2022, nye tiltag 
mm. 

6. Orientering fra Formanden 
a. Orientering fra FU møder 

i. Der har været diskuteret bestyrelsesseminar, baneudvalg, fordeling af Rolf’s 
træningstimer, opsigelse af forpagtning, invitation fra Great Notherns 
bestyrelsesdag 

ii. EV efterlyste referater fra FU møder – disse sendes rundt 
b. Fynske Formandsmøde aflyst/udskudt 

i. Mødet s. 23.8 hos Vestfyns er udskudt til oktober – Vestfyns vender tilbage med 
dato. Formand og manager plejer at deltage 

7. Orientering fra udvalg og KIK 
a. FL: Begynderudvalget stopper efter denne sæson – FL evaluerer med dem og hvordan året 

er gået og hvorfor 
b. JFP: Rehab golf er i gang i Roskilde – vi er inviteret til besøg hos dem, så vi kan se hvad de 

gør og hvad de er lykkedes med. Derefter kan vi samle interessenter til møde hos os. Denne 
opgave lander i FU. 

c. AB: holder møde med Rolf torsdag kl. 13.00 om sportsudvalg 
d. MM: JFP taler med Steen T. om rekrutteringsudvalg tovholder 

8. Orientering fra Sekretariatet 
a. Kørselstilskud til slutspil i regionsgolf udenfor Fyn ? 

i. Det er ok at få godtgørelse til kamp fra Fyns grænsen og til spillested – MM 
informerer holdkaptajner 

b. Workshop Grøn Cirkulær Omstilling projekt d. 30 
i. MM og Rolf deltager fra golfklubben – primært opstart af projektet 

c. Orientering om GN møde fynske golfklubber 
i. GN opfordrede til samarbejde mellem de fynske golfklubber – ikke et møde i stedet 

for Fynske Formandsmøde – GN ville gerne præsentere selskabet og klubben – 
men ikke meget nyt under solen, da klubben ikke kan give rabatter mm.  

9. Kommende aktiviteter indtil næste møde 
a. Gennemgået og taget til efterretning 

10. Eventuelt 
a. EV: Hvis der skal nye bolde til Driving Range, så skal de bestilles i god tid, da der pt. er flere 

måneders leveringstid 
11. Næste møde d. 27. september 

a. Alle kan deltage 


