
Referat af Bestyrelsesmøde i Svendborg Golfklub d. 06.12.2021. 
 
Bestyrelsen: 
Ulla Larsen (UL), Jan Find Petersen (JFP), Ebbe Vej (EV), Finn Lørup (FL), Ingrid Strandby (IS), Allan 
Bojsen (AB), Ellen Østa (EØ). 
 
Personale: 
Kenneth Andersen (KA), Afbud fra Lone Storm Sørensen (LSS). 
 
Dagsorden: 
 1. Godkendelse af dagsorden og underskrift af referat fra sidste møde. 

a. Udskudt til næste møde. 
 
 2. Banen v/KA. 

▪ Der foregår reparation af maskinerne hen over vinteren, så de står klar til 
sæsonstart. 

▪ Der er påbegyndt lidt fældninger rundt omkring på banen. Den rapport der er 
lavet af Asbjørn Nyholt, råder os til at få gjort noget ved vores træer, således 
at der kan komme mere lys og luft ved greens. Ved green 12 er der fældet 
både til højre og venstre for green. 

▪ Ved søen på hul 7 i højre side er der fældet og beskåret en del. 
▪ Vinterbanen for 21/22 bliver noget anderledes. Det vi gerne vil undgå er de 

meget våde huller på 6 & 9  9huls, som jo normalvis er en del af vinterbanen. 
Så som et forsøg gør vi i år det at vi bruger hul 1, 15, 16, 17, og teestedet på 
hul 18. Hul 18 spilles til 1 green på 9 huls, og så derefter spilles 2, 3, 4 & 5 på 
9 huls. Der bliver lavet et scorekort specielt til det hulforløb. 

▪ Udskifte dræn foran 4 green 9 huls er udskudt til det kommende år. 

▪ Opgravning af sø på hul 5, og imellem green 1 og 14 er udskudt til det 

kommende år. 

 
Baneudvalg v/EV. 

EV orienterede om at Christian Haldan har fremlagt sit forslag til ændret 
baneforløb for baneudvalget. Det blev diskuteret, og der arbejdes videre med 
processen. Forslaget fremsættes så for forretningsudvalget. 

 3. Økonomi. v/JFP. 

a. Arbejdet med budget 2022 går efter planen og det fremlagte rammebudget 
blev godkendt som videre arbejdsgrundlag. 
Leasingudgifter til den nye Baroness GM 2810 semi rough-klipper indsættes 
i budgettet og kontingentindtægterne tilrettes, så snart næste års 
medlemstal er kendt medio december. 
Alle underkonti tilrettes ligeledes på økonomimødet den 21.12.2021, 
således at budgettet kan fremlægges til endelig godkendes på det 
efterfølgende bestyrelsesmøde. 

 
I relation til, at bestyrelsesmødet blev afholdt før den 10. i måneden, som er 
skæringsdatoen for færdiggjort bogføring for måneden før, forelå der ikke 
en endelig statusopgørelse for november måned. 
Slutresultatet forventes dog som de sidste to år at give et mindre overskud 
på drift kontoen. 
Endelig statusopgørelse fremsendes til bestyrelsen medio december. 

 
I årets løb har der været foretaget relativt mange investeringer, forventede 
og budgetterede men bestemt også u forventede. 
Samtidig blev anlægget på drivingrangen betydelig dyrere end planlagt. 
Udefra kommende myndighedskrav samt nødvendige ekstraarbejder for at 
gøre anlægget helt færdigt har været årsagen hertil. 



For at finansiere dele af ovenstående investeringer er bestyrelsen i samråd 
med vores bank nået frem til det resultat, at en udvidelse af vores lån i 
banken vil være en relevant løsning. 
En væsentlig del af investeringerne kan kategoriseres som forud 
investeringer, der skulle være foretaget i 2022-23. 
Bestyrelsen besluttede at afholde et orienteringsmøde for interesserede 
medlemmer i januar 2022. Her vil baggrunden for de ovennævnte 
investeringstiltag blive nærmere belyst. 

 
  b. Restanceliste. 
   Forelå ikke til mødet. 
 
  c. Medlemsoversigt og kommende statusskift. 
   Forelå ikke til mødet. 

 
 4. Orientering fra Formanden. 
   Møde i FU: Der er udsendt et bilag til bestyrelsen 
 
   Møde med Søren Hast: FU har haft et hurtigt indkald møde med Fynske  
   Bank for at forelægge klubbens økonomiske situation jvt punkt 3. Der blev 
   fundet en løsning. 
 
   Status på forpagtere: Der er vist interesse og på nuværende er der 2  
   ansøgninger. 
 
   Der er udsendt Nyhedsbrev. 
   Der er flere medlemmer, som kræver at få at vide, hvorfor golfmanageren 
   ikke er her mere.  
 
   Orienteringsmøde for medlemmer af klubbens økonomi først i det nye år. 
 
   Julefrokost med medarbejderne d. 10/12 er aflyst. Vi ønsker hinanden  
   glædelig jul d. 14/12 kl. 13.00. 
 
   Billigugen i sæson 2022 bliver uge 27. 

                                              
 
 5. Drøftelse af ny golfmanager herunder hele sekretariatet. 
   Annette Leegaard har overtaget alt arbejdet med økonomien i klubben, og vi 
   vil gerne have, at hun fortsætter med det. Samtidig vil vi have Lilly Jeppesen 
   ind over regnskaber to gange om året. 
   Lone Storm Sørensen vil gerne arbejde med medlemmer og mange daglige 
   arbejder. Lone er klubbens ansigt i forhold til medlemmer. 
 
   Vi skal have en medarbejder, som kan stå for ledelsen af klubben.  
   Vedkommendes arbejdsområder bliver at stå for indtægtsdækket  
   virksomhed; medlemskontingent, sponsorater, compagnydays,   
   arrangementer, forpagtere mm. Samtidig skal vedkommende have  
   økonomisk indsigt og være til gensidig hjælp i sekretariatet.  
   Stillingen slås op i det nye år. Foreslår ansættelse 1. marts 22. 
   FU laver forslag til en stillingsannonce. 
 

 
6. Orientering fra udvalg og KIK. 
 
 a. Sportsudvalget. 

Rolf havde indkaldt til spillermøde den 18/11, hvor sæsonen 2021 blev 
evalueret. På forhånd var det blevet besluttet at melde to damehold og to 
herrehold til kommende sæson. 



På spillermødet kom det dog frem, at Svendborg Golfklub kunne forvente 
spillertilgang, hvorfor Rolf har undersøgt om vi kan eftertilmelde nok et 

herrehold. Dette lykkedes efterfølgende. 
 
  b.IS. 

Vi skal huske at fastlægge hvilken uge der skal være billiguge i sæson 2022. 
Et stort ønske fra KIK af hensyn til deres egen planlægning af sæson 2022. 

  
 

7. Orientering fra Sekretariat. 
  Udskudt til næste møde 

 
8. Lukket punkt. 

 
9. Eventuelt. 
 
 IS 

Der er nu 100 tilmeldte til at være frivillig ved landsstævnet; man kan fortsat 
nå at tilmelde sig. 

EV 
Da der ikke kan skaffes nye bolde til rangen før i 2023, overvejes det at 
anvende bolde der findes ved oprensning af vores søer. Disse kan supplere 
de nuværende range bolde i kommende sæson. 
 
Der er ved at blive samlet fuglekasser (stære og tårnfalk/ugle) til opsætning i 
februar. 
 

 
 
Næste møde er aftalt 18. januar 2022. 


