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Referat af Bestyrelsesmøde i Svendborg Golfklub den 25. januar 2022 kl. 15.30-17.30  
 
Bestyrelsen: 
Ulla Larsen (UL), Jan Find Petersen (JFP), Ebbe Vej (EV), Finn Lørup (FL), Ingrid Strandby (IS), Allan Bojsen 
(AB), Ellen Østa (EØ) 

 
Personale: 
Lone Storm Sørensen (LSS), Kenneth Andersen (KA) 

 
Dagsorden: 

 
1) Godkendelse af dagsorden og underskrift af referat fra sidste møde 

a) Underskrift af referater fra de sidste to bestyrelsesmøder foretages hos LSS 
b) Endelig version af mødereferat ligger på hjemmesiden 

Endeligt referater sendes direkte til suppleanterne Ole Thalund og Marianne Horstmann 
 

2) Banen v/KA 
a) Affaldshåndtering. Vi har ønsket at få opsat ny container til restaffald, en bedre og billigere løsning. LSS rykker Skræp for tilbud 
b) Vinterbanen er blevet rigtig positiv modtaget. Mange positive tilbagemeldinger på baneforløbet 
c) Fældning af træer rundt om på banen fortsættes af eksterne folk 
d) Der skal etableres sti fra tunnel til tee 58 på hul 7 
e) To medarbejdere KA og DAA deltager i Seminar for baneudvalgsmedlemmer og greenkeepere den 3. februar i Odense Golfklub 

https://www.danskgolfunion.dk/artikel/dgu-info-seminar-baneudvalgsmedlemmer-og-greenkeepere-2021-22   
f) 85 stærekasser, sponsoreret af Erhvervsklubben, er nu produceret og skal hænges op 
 
Baneudvalg v/EV 
Ingen møder pga. Covid19. Næste møde den 10. februar 2022 
Baneudvalget afventer status fra Vand & Affald vedr. vandboringsprojekt – UL intet nyt – rykker for tilbagemelding 
Jes Nielsen har fået adgang til database, så han kan søge fonde til formålet 
 

3) Økonomi - budget herunder godkendelse af kontingenter (bilag) 
Gennemgang af budget v/JFP 

• Forventet overskud 416 tkr. Heraf forventer vi at bruge 200 tkr. til ekstraordinær afskrivning på lån. 

• Kontingentindtægt beregnet ud fra faktiske tal pr. 31. december 2021 – 49 spillere mere i år end sidste år.  

• Greenfeeindtægt beregnet ud fra trends de sidste 3 år 

• Det undersøges om klubben har en sponsor vedr. trykning af baneguides 
JFP gennemgår sponsorater. 

• Lønomkostninger til banen; beskåret, forventer dog at kunne få plads til en voksenlærling. 

• Administrationsomkostninger; Aftale med ProBox omkring levering af nyt tjek-ind-system med nøgleboks er annulleret – vi 
opgraderer vores nuværende system fra CompuPartner, så vi stadig kan få en nøgleboksløsning. 
Kopimaskine – vi er bundet i 4 år. 

• Markedsføring – gennemgang af sponsorater i forhold til reducering af udgifter 

• Udgifter klubhus – forventet stigning på energiafgifterne  
 
Opmærksomhedspunkter i forhold til budget 2022 blev gennemgået af JFP.  

• Anlæggelse af ny bro ved hul 4 tages af banedriften  

• Nye tagrender på klubhus  (klubbens andel kr. 9.500, -) og gulv i lynskur (klubben andel kr. 2.960, -) tages af klubhusudgifter  

• TeeBox forventes ikke at blive aktuel i 2022. Der sættes 10 boxe op om året – SGK er nr. 11 på listen 

• Udgifter til nye Rangebolde; findes under sponsorer. 

• Starterhus til 9-huls banen; finde plads i trænerskuret. 

• Forespørgsel på tilskud til flere turneringer for den unge / talentpulje. Evt. lave en samlet turnering med de fynske klubber, som 
giver mange spillerunder uden de store turneringsfee. FL aftale møde med juniorudvalget i løbet af de næste 3 uger 

• Maling af undertag på overdækket udslagssteder tages af klubdriften 

• Ny roughklipper – engangsudgift i forbindelse med etablering af leasingaftale afventer tilbagemelding fra AL.  
Info sendes ud til bestyrelsen, når tilbagemelding foreligger 
 

Generelt et fornuftigt driftsbudget. Stor fokus på ikke budgetterede udgifter, så vi ikke står i denne situation igen. 
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4) Bestyrelsesmøder - bagkant/AB 

Fremover sættes der fast bagkant på mødeindkaldelsen til bestyrelsesmøder 

 

5) Nedsættelse af ansættelsesudvalg til ny leder af Svendborg Golf Klub. 

Alle i bestyrelsen, samt LSS deltager i ansættelsesudvalget 

Ansøgningsfrist den 7. februar. UL sender alle ansøgninger videre til ansættelsesudvalget til gennemlæsning. 

Gennemgang af ansøgninger den 10. februar kl. 14.30-16.00 (afbud AB - deltager ikke i første runde)  

Samtaler gennemføres den 16. februar i tidsrummet 10.00 – 17.00 – reserver den 17. februar til evt. 2. runde samtaler 

 

6) Orientering fra formanden og punkter til beslutning: 
1. Nyt hulforløb på 18-hulsbanen 

Christian Haldan har forelagt et nyt hulforløb for 18- og 9-huls banen for bestyrelsen. Det nye forløb har baggrund i greenkeepere 
og baneudvalgets tanker. Bestyrelsen giver initiativtagerne en cadeau for det nye forløb for banerne.  
På nuværende tidspunkt kan bestyrelsen dog ikke se, at initiativet kan påbegyndes, men anbefaler, at det bliver tænkt ind i 
klubbens strategi og over vinteren 23 nedsættes et udvalg, som skal lave forundersøgelser og evt. omsætte tankerne i proces  

2. Generalforsamling den 31. marts – der er reserveret plads på teatret, hvis vi får så mange tilmeldinger, at vi ikke kan være i 
klubben 

3. Klubhus lukket hen over julen. Omklædningsrum og klublokale blev låst af for at sikre, at klubben kunne overholde de 
kommende restriktioner, som vi ikke kendte på kontorets sidste åbningsdag, den 16. december. 
Restriktionerne der blev meldt ud den 23. december omfattede brug af mundbind, arealkrav, opsætning af skilte, daglig 
rengøring, hvilket vi ikke kunne efterkomme hen over julen. Så for at passe på alle, blev der lukket af.  

4. Følgende punkter er ønsker og blevet behandlet i årets løb, men er ikke med i budgettet for 2022: 
a. Nivellering af Driving Range  
b. Boring efter vand  
c. Maling mm af greenkeepergården 
d. Repos i bagladen 
e. Tee Box – el-udgifter. 

 

7) Brug af klubbens logo / EV 

Golfshoppen har opsagt deres forhandleraftale med GolfStore (fortsætter med en indkøbsaftale) og må derfor ikke længere brug 

GolfStores logo. EV ønsker at få lov til at inddrage SGK´s logo i deres nye logo – erstatte Golf Klub med Golfshop. Bred enighed om 

tilladelse – dog skal det indføres som en klausul, at logoet tilhører Svendborg Golf Klub, men at EV har brugsret så længe de har 

shoppen 

 

8) Drøftelse og beslutning til generalforsamlingen. 

Forslag fra forretningsudvalget til vedtægtsændring af § 4. 12 mdrs. bindingsperiode og skift mellemmedlemskaber; denne 

vedtægtsændring er svær at administrere, så derfor foreslås; 

 

Medlemskabet kan kun opsiges/nedgraderes med 1 måneds varsel til klubbens sekretariat til d. 1. januar eller 1. juli. 

Indmeldelse/opgradering på ny, tidligst efter 1 år – i modsat fald betales kontingent for den mellemliggende periode. 

Oplæg til ny § 4 
 
4 – Medlemskab 
Som medlemmer optages enkeltpersoner, der opfylder DIF og DGU’s betingelser for medlemskab af en golfklub. 
 
I klubben kan optages såvel aktive som passive medlemmer. Passive medlemmer har ikke ret til at spille på banen. 
 
Indmeldelse skal ske skriftligt. Ved indmeldelse starter en bindingsperiode på 12 mdr.  
 
Bestyrelsen beslutter, om der skal ske begrænsning i tilgangen af aktive medlemmer. I så fald føres en ekspektanceliste. 
 
Medlemmer kan optages i følgende kategorier: 
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* Junior medlemmer er juniorer til og med det kalenderår, hvor de fylder18 år. 
* Aktive seniormedlemmer er personer, som er fyldt eller fylder 19 år i det kalenderår, hvor indmeldelsen finder sted. 
* Aktive fleks-seniormedlemmer kun med adgang til 9 hullers banen. 
* Aktive fleks-basismedlemmer kun med adgang til træningsområder og par 3-banen. 
* Longdistance medlemmer: For at kunne opnå et langdistancemedlemskab, skal man være bosat uden for Svendborg kommune og 
være fuldtids medlem af anden golfklub under Dansk Golf Union eller tilsvarende udenlandsk organisation. 
* Passive medlemmer 
 
Opgradering af medlemskab kan ske til enhver tid i løbet af året mod at betale restkontingent for den resterende del af året samt 
eventuelt indskud. Ved opgradering af medlemskab starter en ny bindingsperiode på 12 mdr. 
 
Nedgradering af medlemskategori skal ske skriftligt med én måneds varsel til udløb pr. 30/6 eller 31/12. Overgang til passivt 
medlemskab kan dog ske skriftligt med en måneds varsel til udløb pr 30/6 eller 31/12. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde gøre 
undtagelse. 
Hvis et medlem inden for de første 9 måneder efter skifte til en lavere medlemskategori – ønsker skifte til en højere medlemskategori, 
kan dette ske straks mod betaling af differencen mellem de to medlemskategorier for perioden med lavere kontingent. (Der kan 
således ikke spekuleres i kontingentsatser ved sæsonmæssige skifte af medlemskategori). 
 
Udmeldelse skal ske skriftligt med én måneds varsel til udløb 30/6 eller 31/12. Ved udmeldelse pr. 30/6 refunderes forudbetalt 
kontingent for 2. halvår. 
 
 

9) Indkomne forslag til generalforsamlingen: 

Fra Claus Lægsgaard og Søren Seiersen 

• Forslag 1, Nedlæggelse af FU – Udvalg. 

• Forslag 2, jf. pgf 7 Ændring for afholdelse af ordinær generalforsamling ønskes fra nuværende ” inden udgang april ”til fremover 
at skulle afholdes medio november. 

 
Punkterne sættes på dagsordenen til generalforsamlingen.  
UL bede forslagsstillerne komme med en motiveret begrundelse for forslagene 
 

10) Orientering fra udvalg og KIK – intet 

 

11) Orientering fra Sekretariatet – intet 

 

12) Eventuelt 

 

13) Næste møde d. 14. februar kl. 15.30-17.30 
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