
 

 Referat af bestyrelsesmøde i Svendborg Golf Klub  
d. 19.april kl. 15.30-17.30  
 
Bestyrelsen:  
Ulla Larsen(UL), Finn Lørup(FL), Jan Find Petersen(JFP), Ebbe Vej(EV), Ingrid Strandby(IS), Allan 
Bojsen(AB), Ellen Østa(EØ)  

Personale:  
Mikael Danielsen(MD)  

 

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

Dagsorden blev godkendt og referat fra sidste møde blev underskrevet 

 

2. Konstituering  

Bestyrelsen konstituerede sig som følger: 

o Formand: Ulla Larsen 

o Næstformand: Finn Lørup 

o Controller: Jan Find Petersen  

Hvilken blev enstemmigt godkendt 

 

3. Fotos af bestyrelsesmedlemmer til ophæng og hjemmeside  

Punktet blev skubbet til næste bestyrelsesmøde. 

 

3a Prissætning af nye medlemmer:   

Det blev foreslået at nye medlemmer af 9 huls banen fremover skal betale 2.900 kr for første års 
medlemskab. Efterfølgende vil de overgå til normal pris, som i skrivende stund er 4.610 kr. 
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.  

 

4. Fordeling af arbejdsopgaver blandt bestyrelsen  

Afventer en ny organisering. 

 

4a. Ansvarsområde ud fra organisationsdiagram 

Ny organisationsstruktur blev drøftet og det blev besluttet at arbejdet fortsætter indtil næste 
bestyrelsesmøde. 

 

4b. Suppleanter  

Vores 2 nyvalgte suppleanter: Thomas Gulløv Longhi og Jens. R Møller vil gerne deltage i 
fremtidige bestyrelsesmøder, hvilket bestyrelsen sætter stor pris på, og man glæder sig til det 
fremtidige samarbejde. 

 



5. Håndbog for bestyrelse og udvalg herunder: 

a. Visioner for klubben  

b. Visioner for Banen  

c. Forretningsorden for bestyrelsen  

d. Forretningsudvalget  

e. Controller  

Indhold vedr. Forretningsorden for bestyrelsen, Controller og Forretningsudvalget blev vedtaget 
på mødet.  

 

6. Orientering fra formand  

Pink Cup   

Allerede sidste år blev der truffet aftale mellem Kræftens Bekæmpelse og Svendborg Golfklub om, 
at klubben skulle lægge faciliteter til fejringen af  20-års jubilæet for golfturneringen for kvinder 
PINK CUP – en turnering til støtte for kampen mod brystkræft. 
 
Svendborg Golfklub har selv afholdt en støtteturnering de 14 af årene. 
Første arrangement bliver en såkaldt VIP turnering der afholdes som et heldagsarrangement 
fredag, den 29. april, hvor de deltagende klubber sender 2 repræsentanter til en informations-, 
inspirations- og turneringsdag. 
 
Næste arrangement bliver afviklingen af Svendborg Golfklubs Pink Cup turnering, som 
Tirsdagsdamerne arrangerer den 11. juni. Turneringen er for alle aktive medlemmer af Svendborg 
Golfklub med max. handicap 42. Der spilles i henholdsvis A- eller B-rækken.  
 
Som sidste del af 3-trins raketten afholder Kræftens Bekæmpelse Landsfinalen i Svendborg den 16. 
september. Her dyster vinderne fra de 2 rækker mod vinderne fra de øvrige deltagende klubber. 
Denne turnering afholdes på 18-huls banen under tilsvarende festlige former. 
 
Samtidig afvikles en jubilæumsturnering på 9-hulsbanen for de 22 klubber, der har indsamlet flest 
penge totalt set pr. klub, og pr. kvindelig spiller. 
 
Alt kulminerer i en festmiddag for anslået 150 mennesker 

 

5a. Landsstævne  

Ved netop afholdt aftenmøde var der et fremmøde på 65 personer.  Vagn Grønbjerg og Charlotte 
Engqvist har været i Radio Diablo og fortælle om arrangementet. Dette har resulteret i at vi i 
skrivende stund har 77 tilmeldte fra klubben, hvilket er meget flot.  

 

5b. Møde med suppleanter  

Ulla har haft møde med begge kandidater og begge er meget motiverede for at deltage i det 
fremadrettede arbejde. 

 

5c. Forretningsudvalget har holdt møde med Langelands Golfklub 



Det var et meget positivt møde med udveksling af gensidige erfaringer. 

 

5d. Aflønning af frivillige 

Vagn Grønbjerg og Ulla har lavet et oplæg, som bliver punksat på næste bestyrelsesmøde. 

 

5e Møde med Henrik Bo Jensen – Fonden for Fynske Bank 

 

 

7. Orientering fra Sekretariatet  

Status på Sponsorer  

Mikael er netop blevet færdig med et nyt sponsorkoncept og er nu i gang med at holde møder 
med nye såvel som gamle sponsorer, med henblik på at præsentere det nye koncept 
 

Juniorer 
Mikael og Thomas Gulløv Longhi er i dialog med juniorerne omkring et ungdomskoncept målrettet 
mindre sponsorer, ligesom der arbejdes på at stable en junior elite turnering på benene - alle 
parter ser frem til at arbejde sammen fremadrettet 
 
Golfens dag 
Der er lavet diverse tiltag for at markedsføre dagen, og vi håber på en god dag i golfens tegn 
 
Træningsfaciliteter 
Par 3 banen er blevet opgraderet med nye måtter. Pitchområdet bagved klubhuset er i gang med 
at få installereret udslagsmåtter, således vores medlemmer kan træne de mellemlange slag ind til 
green. 
 
 
8. Eventuelt  
 
Erhvervsklubben 
I forbindelse med deres generalforsamling, har Erhvervsklubben doneret en kølekasse til 
baneservice vognen til en værdi af 3.500 kr 
 
Ebbe orienterede endvidere om, at der er afsat penge til en tv skærm og IPad samt 1 års 
abonnement til golf tv. Erhvervsklubben har i den forbindelse bevilliget en ramme på 30.000 kr. 
Ebbe og Mikael er i gang med at undersøge projektet nærmere. Driften vil efter år 1 overgå til klub 
og restaurant, hvis projektet realiseres, hvilket afhænger af endelig pris på Codan afgifter. 
 
 
Bestyrelsesmøder: 30/5, 21/6, 15/8, 22/9, 24/10, 22/11, 15/12, 18/1, 23/2, 13/3 
           Alle møder kl. 15.30-17.30 
 
Generalforsamling d. 23. marts-23. 
 


