
Referat af Bestyrelsesmøde i Svendborg Golfklub d. 15.11.2021. 
 
Bestyrelsen: 
Ulla Larsen (UL), Jan Find Petersen (JFP), Ebbe Vej (EV), Finn Lørup (FL), Ingrid Strandby (IS), Allan 
Bojsen (AB), Ellen Østa (EØ). 
 
Personale: 
Afbud fra Lone Storm Sørensen (LSS), afbud fra Kenneth Andersen (KA). 
 
Dagsorden: 
 1. Godkendelse af dagsorden og underskrift af referat fra sidste møde. 

a. Referat fra sidste møde med mindre rettelse blev underskrevet, og 
dagsorden blev godkendt. 

 
 2. Banen v/KA. Informationer fremsendt gennem sekretariat. 

• Der er blevet lavet nogle stier og andre er undervejs på hullerne 
1,2,3,4,5,7,8,12,13, 14 og 18 samt green 4 til 5 tee på 9 huls banen. 

• Der beskæres og opstammes træer. 

• Der er blevet skåret kanter ved skilt, bænke etc. 

• Der topdresses greens jævnligt for at holde dem tørre i overfladen i forsøg på 
at undgå sygdom. 

• Der er fjernet siv i søen på hul 18. 
 

a. Baneudvalg v/EV. 
Orientering om vandborings projekt. Bedt FU melde tilbage til baneudvalg 
med specifikation af hvilke punkter, der ønskes afklaring på inden projektet 
kan gå videre. Herunder kommer stillingtagen til drikkevand på banen. 
 
Arbejdet med statusrapport for banen er på grund af misforståelser ikke 
blevet gennemført. Dette startes op nu i samarbejde med DGU. 

 
 3. Økonomi. v/JFP. 
  a. Saldobalance. 

Gennemgået og taget til efterretning. Der arbejdes på at der fremover 
anvendes forenklet regnskabssystem, således dobbelt arbejde undgås. 
Der skal være øget fokus på vore omkostninger for at sikre at der ikke opstår 
utilsigtede afvigelser. 

 
  b. Restanceliste. 
   Gennemgået og taget til efterretning. Vi fortsætter rykkerprocedure. 
 
  c. Medlemsoversigt og kommende statusskift. 
   Gennemgået og taget til efterretning. 

I januar kontakter UL og FL de medlemmer der er meldt ud for at høre om 
evt. årsag. 
 

 4. Orientering fra Formanden. 
a. Møder i FU: D 9/11 hvor der blev drøftet konsekvenser af aftalen med GM 

om ikke at fortsætte samarbejdet; forpagteraftale; Lone arbejder på fuld tid 
fra 1/11-31/12 2021.                                                 

 
  b. Møde med Fynske Bank : Sponsoraftalen er blevet gentegnet. 
 

c. Overlevering fra forpagter: D. 8/11-21 lavede vi aflevering af restauranten. 
Der er afleveret i samme stand, som det var modtaget. 

 
d. MUS-samtaler: Der har været MUS-samtaler med Kenneth, Rolf og Lone. 

Efterfølgende har FU holdt lønsamtaler med medarbejderne. 
 
e. Nyt opslag om forpagtning af restaurant. Der er pt kommet 4 henvendelser.  



 
 
 5. Orientering fra udvalg og KIK. 
  a. KIK. 

 Ingrid og Lone har haft evalueringsmøder med alle KIK, og det har været 
gode og konstruktive møder, hvor der også blev set fremadrettet mod den 
kommende sæson. 

 KIK har udtrykt ønske om så tidligt som muligt af få oplyst, hvilken uge der 
bliver billig uge i sæson 2022. 

 Der er ligeledes fremsat ønske om  en medlemsaften med gennemgang af 
det nye HCP system samt brug af Golfbox. 

 
 b. Sportsudvalget. 

Rolf og Allan holder spillermøde torsdag d. 18. november. Spillerne er indkaldt til 
følgende dagsorden: 

• Evaluering af den indeværende sæson. 

• Et oplæg til næste års sæsonstruktur omkring træning og spillerudtagelse til 
holdene. 

• Ideer og forslag omkring rammen, miljøet og strukturen omkring holdende i 
danmarksturnering. 

• En snak omkring sportsudvalg og dets rolle omkring ”golf som sport” i 
Svendborg Golfklub. 

 
c. Husudvalg. 

Der er bevilget tilskud fra kommunens pulje til renovering af klubhuse til etablering af 
nye tagrender på klubhuset og en renovering af gulvet i vores lynafleder hus ved hul 
14 på18 huls banen. Tilskuddet er på 80% af udgiften. 

 
 d. Begynderudvalg. 
  Der har i alt været 90 prøvemedlemmer i sæson 2021 
  58 har tegnet et medlemskab 
  30 har meldt sig ud – dog er 5 overført til sæson 2022. 

Alt i alt har det været en god sæson med det største antal prøvemedlemmer i de 
seneste 6 år. 

 
 c. Regionsgolf. 

Der er sendt orientering ud til medlemmer om regionsgolf og om tilmelding. 
Tilmeldingsfrist d. 12.12.21  

 
 d. Erhvervsklubben. 
  Holder møde tirsdag d. 16.11.2021 
 
6. Orientering fra Sekretariatet. Orienterer om møder med Klubber i klubben. Sekretariatet 

kigger på blokeringer. Generelt er fokus på at blokere så lidt som muligt. Regionsgolf – skal 
klubben have en holdning til, hvor mange hold der tilmeldes evt med et hold i hver række? 
Skal regiongolf spille i 4-bolde? Tidsbestilling i næste sæson-skal der gøres mere i kun at 
spille 4-bolde i primetime? Bestyrelsen besluttede at bibeholde starterne som nu med 8-9 min 
mellem hver bold. Årskort buggy: Det besluttedes at afskaffe lægeerklæring. I næste sæson 
er enhedsprisen 2500 kr for årskort. Der kommer yderligere 2 buggies pr. 01.05.22. 

 
7. Lukket punkt. 
  Bestyrelsen er opdateret med udvikling frem til i dag. 
 
8. Eventuelt. 

Der brænder ofte lys i klubhuset om aftenen. Kan klares ved at huske at slukke 
personalekontakten. 
 
Husk der kan stadig ske tilmelding som frivillig hjælper ved landsstævnet. Alle bedes 
gøre reklame for det. 
 



Forslag om at medlemmer kan stille campingvogn til rådighed for overnatning ved 
klubben. Klub og medlem deles om indtægt. Der skal findes en tovholder! 
 
Projekt sponsoreret af erhvervsklubben med etablering og opsætning af fuglekasser 
er i fuld gang. 
 
Svendborg Golf Klub har indstillet både Creme Fraicherne og de frivillige 
greenkeepere til Svendborg Kommunes frivillige pris. 

 
9. Næste møde 
  Næste møde er aftalt 6. december 2021 kl. 15.00 – 17.00 
 
10. Personale julefrokost. 
  Afholdes 10. december 2021 i klubben kl. 13.00 

 


