
Referat fra 

Generalforsamling i Erhvervsklubben Svendborg Golf Klub 13. april 2022 

Referent: Ebbe Vej 
 

1. Valg af dirigent  

a. Vi anbefaler Miichael Nørregaard 

Miichael Nørregaard blev valgt og erklærede generalforsamlingen for gyldig indvarslet og 

beslutningsdygtig. 

2. Bestyrelsens beretning 

a. Vi er gået fra 28 medlemmer til 47 i den forgangne periode. 

b. Vi spillede sidste år 8 ordinære tællende runder. 

c. Derudover havde vi en tur til Langesø i juli og en to-dages-tur til Blåvand/Fredericia i august. 

d. I juni havde vi besøg af Erhvervsklubben fra Odense Golfklub. Der var ikke ret mange af os der 

deltog. Vi hører at det primært skyldes at der, med netværksdelen, går en hel dag med 

arrangementet, hvilket kan være svært at passe ind i en travl hverdag. Vi har derfor valgt at 

pause denne aftale med Erhvervsklubben i Odense. 

e. Vi oplevede sidste år nogle udfordringer ift. forplejning på banen. Det er der nu kommet en ny 

ordning på, hvorfor vi forventer det bliver bedre i år. 

f. Sidste år blev vi enige om at anvende noget af erhvervsklubbens overskud til en rapport om 

vores greens og fuglekasser. Rapporten er blevet et værdifuldt materiale for Kenneth, og der er 

allerede foretaget ændringer og nye tiltag i forhold til drift på banen, med udgangspunkt i 

denne rapport. Der er kommet ca. 80 fuglekasser op til stære, og der kommer ca. 20 mere til 

ugle/tårnfalk. 

Beretningen blev godkendt 

3. Forelæggelse af regnskabet til generalforsamlingens godkendelse 

a. Der var 1/1-21 en kassebeholdning på 39.594,- 

Sidste 1/3 af baneservicevogn: 12.800,- 

Rapport om greens: 19.900,- 

Kassebeholdning pr 1/1-22 er på 37.022,- 

Kassebeholdning pr. 23/3 er på 52.288,- 

Der blev bedt om et reelt regnskab. Det vil blive fremsendt lige efter Påske. Annette 

(sekretariatet) udfærdiger et sådant. 

Fremover vil et tilsvarende regnskab fremsendes med indkaldelsen til generalforsamlingen. 

4. Beslutning om anvendelse af et evt. overskud 

a. Der er indkommet to forslag: 

i. Kølekasse til baneservice kr. 3.500,- 

ii. Skærm til restauranten og 1. års abonnement på af kunne vise golf.  

Pris på skærm: 6.000,- Pris på visningsrettigheder: ??? 

Det blev vedtaget at anskaffe en kølekasse til baneservice. 

Det blev ligeledes vedtaget at etablere en skærmløsning i restauranten. Når der ikke vises 

andet på skærmen, tænkes der at kører et loop med logoer fra sponsorer og medlemmer af 

erhvervsklubben. Der blev afsat et rammebeløb på kr. 30.000,- 

5. Behandling af forslag fra bestyrelsen eller erhvervsklubbens medlemmer  

 Der er ikke indkommet forslag 



6. Fastsættelse af kontingent for det efterfølgende år 

 Kontingentet er for nuværende kr. 2.500,-  

 Kontingentet fastholdes på kr. 2.500,- 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer  

Per Bihl (sidder på Jesper Vander Nielsens mandat) er på valg og ønsker genvalg 

Lars Skovmand Aagaard er på valg, og ønsker ikke genvalg. 

Jesper er tilbage, og Per sidder derfor teknisk på Lars Aagaards plads 

Per Bihl blev valgt (overtaget Lars Skovmand Aagaards plads) 

Jesper Vander Nielsen blev valgt 

8. Valg af 1 suppleant 

Per Bihl er indtrådt i bestyrelsen, hvorfor der er brug for en ny suppleant. 

Daniel Dam Sivkær blev valgt som suppleant  

9. Eventuelt  

 I forhold til 2.) Bestyrelsens beretning punkt d.): Der efterspørges at bestyrelsen til næste 

 generalforsamling fremkommer med to til tre forslag til samarbejder med andre 

 erhvervsklubber, for at styrke netværket. 


