
Referat af Bestyrelsesmøde i Svendborg Golfklub d. 13.03.2022. 
 
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). Mikael Danielsen (MD) 
 

Dagsorden: 
 1. Godkendelse af dagsorden og underskrift af referat fra sidste møde. 

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

 
 2. Banen v/KA.  

Vi har været lidt underbemandet siden 1 marts, pga. Corona. Men her pr. 15 
marts er vi 3 greenkeepere i gang igen. 

Graham/klubhusgartneren starter i løbet af uge 12, indtil videre kun 1 gang 
om ugen. 
 
Der er lidt vinterskader efter svamp. Men det retter sig når der kommer mere 

varme. 

 

Der er blevet spredt gødning på de greens der ikke har været brugt til 
vinterbane. Den gødning der er blevet brugt indeholder meget jern, som  

farver græsset meget mørkt.  

 
Fordeling af timer pr. måned i vækstsæsonen 1 april – 30 september:  
Banen = 875 timer. 

Værksted = 55 timer. 

Kontor/planlægning = 12 timer.  

  
a. Baneudvalg v/EV. 

 Ingen nyheder siden sidst. 
 

 3. Økonomi.  
   Gennemgået. 

 
 4. Fastholdelse af det gode frivillige arbejde i SGK. 

Bestyrelsen er arbejdsgiver for ansatte i sekretariatet og i greenkeepergården. 
Vi arbejder for, at Svendborg Golf Klub er en god arbejdsplads, hvor der 
arbejdes ud fra fagkompetencer. 
Bestyrelsen har drøftet, hvordan der ”holdes fast” i det gode frivillige arbejde. 
 

 
 5. Lade standere. 

MD undersøger mulighederne. 
 

 

 6. Orientering fra formanden og punkter til beslutning. 
o Forpagteraftale med shoppen: Ønsker mere fleksible ”fridage” 



o Frivillige, hvordan aflønner vi dem?  
Bestyrelsen arbejder for en ensartet struktur for ”aflønning” af frivillige i 
klubben. Uanset hvilket frivillige arbejde, der udføres, er alt frivilligt arbejde 

lige værd og tilfører klubben værdi. Vi skal have Frivillighedsprogrammet i 
gang, og gjort det frivillige arbejde synligt.  

Frivillighedskoordinator Vagn Grønbjerg kontaktes. 
o Forårsmøde m. Kenneth om hans arbejde. 

o Rengøringsdag d. 5.marts – 30 tilmeldte (+ Lone, Kenneth, Rolf) 
Der blev gjort et stort arbejde i køkken og restaurant og resten af klubhuset. 

o FU – bestyrelsen tilsendt referat 
o D. 18/3 forårsmøde med Fynske Bank. Det er et statusmøde på klubbens 

økonomi og en præsentation af Mikael. 

o Fordeling af arbejdsopgaver i sekretariatet mellem Lone og Mikael. 
o Forårsmøder med Rolf og Lone d. 18/3 

 
 7.  Orientering fra udvalg og KIK. 

 
  a. KIK v/IS. 

Udover mødet i november har undertegnede haft en kort telefonsamtale 
med alle formænd i klubbernes bestyrelse. 

Programmet for næste sæson er klar, og de glæder sig alle sammen til at 

komme i gang. 

 

Landsstævnet nærmer sig, og i den forbindelse holdes der møde for alle dem 

der har tilmeldt sig at være frivillig. 

Det er den 5/4 kl. 17.00- 18.00 

Jesper, der er den ansvarlige for alle frivillige under Landsstævnet, vil være 
tilstede og fortælle hvilke opgaver vi bliver en del af. 

Du kan fortsat nå at melde dig som frivillig. Fristen udløber den 20/4. Er du i 
tvivl, så er du velkommen til mødet den 5/4 eller kontakt Vagn eller Ingrid. 

Du skal huske at tilmelde dig i Golfbox til mødet den 5/4-2022. 

 

b. Begynderudvalg, 
Den 21. marts afholdes møde med de medlemmer der har vist interesse for at 

deltage i arbejdet med vore prøvemedlemmer i sæson 2022. 

Vi har fået en rigtig fint opbakning så vi ser frem til sæson 2022 med vished 

om at vi er helt klar til at give vore nye medlemmer en god og forhåbentlig 
livslang oplevelse med golfspillet. 

 
  c. Kanin- og juniorudvalg. 

Begge udvalg er klar til at starte sæson 2022. Juniorerne starter træning nu, 

og den første kaninturnering spilles d. 6. april 2022. 
  

8 Orientering fra Sekretariatet. 

MD arbejder allerede nu (startede på arbejde i går) på at få etableret et 
sponsorudvalg til gavn for sponsorindtægter til SGK. 
 

9. Eventuelt.  

Næste møde: Generalforsamling d. 31. marts 2022.  


