
Referat af Bestyrelsesmøde i Svendborg Golfklub d. 18-10-2021  
 

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. Referat fra sidste møde blev underskrevet og dagsorden blev godkendt med et ekstra 

punkt tilføjet – 4a: Landsstævne 2022 
2. Banen v/KA 

a. Orientering af vandprojektet som baneudvalget er ved at lave oplæg til – måske en 

mulighed for en ny boring, som kunne give det vandforbrug, som bruges til vanding af 

banen. I fald dette bliver til noget, ville det være et projekt, der kunne betyde en væsentlig 

besparelse. Bestyrelsen afventer spændt det videre forløb. 

b. Der skal laves dræn arbejde på hul 4 på 9 huls banen sammen med Hvidkilde Gods, da 

drænrør er ved at falde sammen.  

c. De 2 rapporter fra Asbjørn Nyholt bør sendes ud til medlemmerne, så der er forståelse for 

at der fældes træer på banen, også med ekstern hjælp. MM lægger dem op på 

hjemmesiden og skriver ud til medlemmerne. 

d. Indkøbt hybridgræs fra Nordic Lawn, der lægges ud ved 8 tee, for at se om det kan bruges 

på de stier der er meget hældning på, men det er en dyr løsning. Vi afventer og ser hvordan 

det går, i fald det lykkes, så er der stien fra tee 58 til tee 48 på hul 14 og stien fra tee 58 til 

tee 48 på hul 15 vi kan bruge det på. 

e. Der bliver anlagt en ny sti med grus fra bagrum op til 1 tee/58, det samme materiale som 

er brugt ved bagrum. 

f. I forbindelse med sidste APV-besvarelse, er der et ønske om at der er bedre muligheder for 

at tørre vådt tøj. En ide er at bygge et større tørrerum på 1. sal i værkstedet, det kan man 

lave hen over vinteren. Sætte 2 varmeblæsere op derinde og aftræk i taget. UL pointerede 

at det skulle være i overensstemmelse med brandregulativerne. KA undersøger. 

g. Har en Baronesse semirough klipper på prøve, som testes – billigere end Toro men smallere 

klippeled. Skal kunne nå at klippe det samme som Toro 4700, ellers er der ingen 

besparelse. 

h. EØ spurgte om beplantningen på skråningen fra bagladen ned til Driving Range kunne 

plantes om – meget er gået ud, men folk går også igennem bedene i stedet for at gå 

udenom. KA tjekker op på hvad der er gået ud. 

i. MM spurgte om det var muligt at lave buggystier rundt på banen?? Alt er jo muligt, det 

bliver taget med til et baneudvalgsmøde, da det skal gennemarbejdes, måske på udvalgte 

steder – KA går i tænkeboks 

j. Baneudvalg v/EV 
i. Intet nyt da der ikke har været baneudvalgsmøde siden sidst. 

ii. Intet nyt om DGU-status på banen rapport 
3. Økonomi 

a. Saldobalance 
i. Blev gennemgået af JFP og taget til efterretning af bestyrelsen. 

ii. I forhold til budget, så er vi er lidt bagud på indtægter, men har til gengæld ikke 
brugt så meget på udgiftssiden, så vi er på linje med budgettet i forhold til 
overskud og likviditeten er på samme niveau som sidste år, trods mange 
investeringer i år.  

b. Restanceliste 



i. Blev gennemgået af MM og taget til efterretning af bestyrelsen. Vi er kommet godt 
ned i restancer, dvs. den nye rykkerprocedure virker godt. 

c. Medlemsoversigt og kommende statusskift 
i. Blev gennemgået af MM og taget til efterretning af bestyrelsen. 

4. Køb af Toro Groundsmaster 4700-D 4WD – prisoverslag 744.000, - + moms 
a. Tilbud fra Toro blev gennemgået og bestyrelsen er enige om købet, trods en stigning i 

prisen på 70.000, - + moms som klubben lige har modtaget. Vi håber at Baronessen som er 
på prøve og bliver testet kan bruges, så vi sparer ca. 200.000, - + moms. Dog er der enighed 
om, at den SKAL kunne nå at klippe det samme på samme tid som Toro 4700. 

4a. Landsstævne 2022 
a. Vagn Grønbjerg, IS og EØ har været til møde med DGI om Landsstævnet i 2022 og hvad det 

betyder for klubben i forhold til frivillig arbejdskraft. 
b. DGI skal bruge ca. 4500 timer fra frivillige og klubben får 42,50 kr. pr. time de frivillige 

lægger til Landsstævnet 
c. IS opfordrer til, at alle i bestyrelsen fortæller om Landsstævnet når muligheden byder sig 
d. UL finder én til at fortælle om dette til Andematchen d. 30.10 
e.  IS laver oplæg og sender til MM, som kan komme med i næste nyhedsbrev 
f. Vagn Grønbjerg har sendt opfordring rundt til medlemmerne og der er lavet GolfBox 

tilmelding. 
g. Der skal laves medlemsmøde til foråret om Landsstævnet – IS er tovholder 

5. Orientering fra Formanden 
a. Møder i FU 

i. Der er holdt møde d. 30.9 og referat er sendt rundt til bestyrelsen 
b. Møde med Fynske Bank  

i. FU og manager havde et rigtigt positivt møde med banken, hvor klubben fik ros for 
saldobalancen. 

ii. Banken er tilfredse med fremgangen i indtægter som lovet i budgettet, bl.a. 
sponsorater var fordoblet og dette er nået. Positivt at klubben har formået at 
investere og det viser fremgang. 

iii. Banken var også meget tilfredse med ændringen i vedtægterne om forlængelse af 
perioden fra 2 til 3 år, som bestyrelsesmedlemmer sidder, da dette giver mere 
kontinuitet i bestyrelsesarbejdet, specielt om økonomien. 

iv. Der sendes budget og likviditetsbudget for 2022 til banken inden årets udgang 
c. Orientering om møde med juniorudvalget 

i. FU og manager havde møde med juniorudvalget – FL orienterede resten af 
bestyrelsen om forløbet 

d. Forpagtere af Restauranten 
i. UL har desværre ikke modtaget nogen ansøgninger, så den skal slås op igen. UL 

ville vente til 1.12 med at slå den op igen, således den nuværende forpagter har 
afleveret forpagtningen. 

ii. MM henstiller til at den slås op noget før således der kan afholdes samtaler inden 
jul, vi har også selskaber i ordrebogen i januar måned. 

iii. EV kommer med liste til MM over jobportaler udover Jobnet, hvor den kan opslås. 
e. Formandsmøde i Fynske Golfklubber 

i. UL og manager deltog i det fynske formandsmøde i Vestfyns golfklub, hvor det 
største emne var et forslag om at sammenlægge G6- og FGO-ordningen, hvilket der 
ikke var stemning for på nuværende tidspunkt. Den nuværende Fynske Ordning 
fortsætter i uændret form til samme pris. 

f. Udjævning af Driving Range 
i. Desværre fik klubben afslag fra kommunen til udjævning af Driving Range. Vi har nu 

søgt Albani Fonden om det samme og afventer deres svar.  
g. Årets frivillig 

i. Svend Åge Sparrewath blev valgt til Årets Frivillig 2021 og EØ og manager overrakte 
Svend Åge en buket blomster og et gavekort til shoppen som tak for det store 
arbejde. 

6. Orientering fra udvalg og KIK 



a. EV: Orientering fra Erhvervsklubben 
i. Der er netop hold afslutning i Erhvervsklubben med stor tilslutning. 

ii. En god sæson og der er ca. 40 medlemmer i Erhvervsklubben 
b. UL: Orientering fra husudvalget 

i. Klubben har netop søgt kommunens Renoveringspulje om tilskud til nye tagrender 
på klubhus og nyt gulv i lynskuret på hul 14. 

c. AB: Orientering fra sportsudvalget 
i. AB og Rolf har lavet oplæg til hvordan Sportsudvalget og eliten skal kære fremover.  

ii. Bestyrelsen godkendte oplægget og dette vil blive formidlet ud til medlemmerne i 
nyhedsbrev og til de medlemmer, som er / kan være en del af eliten. 

7. Orientering fra Sekretariatet 
a. ProBox 24 

i. Selve automaten / touchskærm er kommet. Vi afventer at Golfmore får de sidste 
godkendelser på deres betalingssystem, så skifter vi over til det nye system, regner 
med det sker her i efteråret/vinteren. 

b. Evaluering fra venskabsklubber – se vedhæftet statistik 
i. MM orienterede fra mødet med de andre managere i venskabsklubberne og 

statistikken fra hvem der spiller hvilke baner, viser at vi får mange gæster, men 
også mange af vores medlemmer besøger de andre banen.  

ii. Enighed om at det er en god ordning og den betyder noget for tilgang og 
fastholdelse af fuldtidsmedlemmer. 

iii. Klubberne bruger også hinanden til at dele erfaringer og gode ideer  
8. Kommende aktiviteter indtil næste møde 

a. 26-okt Seniorklubben  
b. 30-okt Andematch 
c. 01-nov Greenkeeper afslutning 2021 
d. 10-dec Julefrokost personale og bestyrelse 

9. Eventuelt 
a. Nye åbningstider i Sekretariater i nov., dec., jan., feb., – bl.a. lukket om onsdagen 

10. Næste møde d. 29. november kl. 16.00 
a. Bestyrelses seminar d. 27. november kl. 9.00 – 13.00  


