
Referat fra bestyrelsesmøde i Erhvervsklubben Svendborg Golfklub  
den 19. januar 2022 
 
Til stede: Ole Thalund, Teddy Pedersen, Per Bihl, Lone Storm Sørensen og Ebbe Vej 
Afbud: Lars Aagaard 
Referat: Ebbe Vej 
 
Dagsorden: 
  

1. Godkendelse af dagsorden 
a. Godkendt 

2. Bestyrelsens sammensætning 
a. Jesper Vander har meddelt bestyrelsen, at han af personlige årsager ikke kan deltage i 

bestyrelsesarbejdet henover vinteren. Per Bihl er derfor, som suppleant, overtaget Jespers 
plads i bestyrelsen i denne periode. 

3. Medlemsstatus 
a. Der er pt. 39 medlemmer i Erhvervsklubben 

4. Regnskab 
a. Tilgår senere fra sekretariat 

5. Samarbejde med sekretariat 
a. Vi samarbejder med Lone i alle aftaler med sekretariatet og restauranten.  
b. Baneservice (der er bemandet af frivillige der udfører banekontrol) vil med al sandsynlighed 

stå for baneservice ved Erhvervsklubbens arrangementer. Der arbejdes også med en 
goodybag ved start som supplement. 

c. Deadline for tilmelding til turneringerne er mandag kl 12, hvor der spilles onsdage.  
d. Melder man efterfølgende fra, koster det prisen for bespisning. Sender man en substitut, er 

der ingen mellemregning. Dette for at opfordre til et stabilt fremmøde. Det er forbundet 
med stort arbejde i sekretariatet at tilrette startlisten, og det er uhensigtsmæssigt at 
restauranten producerer mad, som vi ikke benytter, men betaler for. 

6. Status på ture i 2022 
a. Vi lægger en dansk tur i maj og en tysklandstur i august. 
b. Vi har modtaget tilbud fra Nordic Golfers (som er samarbejdspartner) på en tur til Tyskland. 

Det var ikke optimalt, så vi har bedt om et alternativ. Ebbe rykker for dette, og kigger evt. 
på ”Gut Garden” i stedet. 

c. Lone booker Blåvand og Kolding til august, og Teddy snakker med Tom Pelle om 
overnatning i Fredericia. 

d. 13. juli spiller vi på udebane på Vestfyns Golfklub 
7. Første runde 9. marts 

a. Vi starter kl 15 og spiller kun 9 huller på vinterbanen. Vi satser på at den nye forpagter af 
restauranten kan servere fx gullasch udendørs efterfølgende. 

8. Generalforsamling 13. april 
a. Lars Aagaard er på valg og ønsker ikke genvalg 
b. Per Bihl er på valg og ønsker genvalg 
c. Michael Nørgaard er på valg som suppleant 

9. Tidspunkt for kommende bestyrelsesmøder 
a. Det tilstræbes at holde fremtidige bestyrelsesmøder onsdage senest kl 15. 
b. Næste møde er den 6. april kl 13 i SGK 
c. Eventuelt 
d. Ros til Lone for en positiv, imødekommende og kompetent arbejdsindsats. 


