
   
 

 
 

MØDEREFERAT BESTYRELSESMØDE 30. MAJ 2022 

DELTAGERE I MØDET 

Bestyrelse 

• Ulla Larsen (UL), Jan Find Pedersen (JFP), Finn Lørup (FL), Ingrid Strandby (IS), Ebbe Vej 

(EV) 

Suppleanter 

• Jens R. Møller (JRM), Thomas Gulløv Longhi (TGL) 

Personale 

• Kenneth Andersen (KA), Lone Storm Sørensen (LSS)  

Afbud 

• Ellen Østa (EØ), Allan Bojsen (AB) 

Referent 

• Lone Storm Sørensen (LSS) 

DAGSORDEN  

1. Godkendelse af dagsorden og underskrift af referater fra sidste møde 

2. Allan Bojsen ønsker at trække sig fra bestyrelsen pga. arbejde.  

3. Fotos af bestyrelsesmedlemmer til ophæng og hjemmeside 

4. Banen v/KA 

5. Baneudvalget  

6. Økonomi v/JFP 

Herunder medlemskaber 

7. Organisation af klubben 

a. Ændring af arbejdsfordeling i sekretariatet  

b. Fordeling af arbejdsopgaver blandt bestyrelsen 

8. Aflønning af frivillige 

9. Orientering fra formanden 

10. Orientering fra sekretariatet 

11. Evt.  
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1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN OG UNDESKRIFT AF REFERAT FRA SIDSTE MØDE 

Dagsorden godkendt  

Referat fra den 19. april underskrevet.  

2. ÆNDRING AF BESTYRELSEN 

Allan Bojsen ønsker at trække sig fra bestyrelsen pga. arbejde. Bestyrelsen foreslår, at Thomas 

Gulløv Longhi indtræder i bestyrelsen 

 

Thomas Gulløv Longhi takker ja til at indtræde i stedet for Allan Bojsen.  

3. BILLEDER AF BESTYRELSEN 

Der blev taget nye billeder af bestyrelsen. Opslag og hjemmeside opdateres af Mikael Danielsen 

4. BANEN V/KA  

• KA anbefaler, at de store poppeltræer på hul 1 og 12 bliver fældet. Der vil komme ekstern hjælp 
til at fælde, men oprydningen står vi selv for 

• Der er blevet eftersået på 18-huls banen og de to puttinggreens. Der skal fremover eftersåes 
noget mere. Der findes nye græssorter, der er mere modstandsdygtige overfor bl.a. Dollarspot.  

• Penge sparet på banen bør afsættes til at gøre dræning eller vandingsanlægget bedre 

• Buggy, der bruges som boldopsamler på Drivingrange, giver en del udfordringer. Prøver at skifte 
kileremmen, men hvis det heller ikke virker, så skal der en ny slyngkobling til, hvis der 
overhovedet kan findes en ny. Pris ca. 8.500 

5. BANEUDVALGET 

Der er mange, der har trukket sig fra baneudvalget. Der er flere forslag til, hvordan et baneudvalg 

kan struktureres. 

Alle går i tænkeboks i forhold til ny struktur i Baneudvalget inden næste bestyrelsesmøde 

6. ØKONOMI V/JFP 

Gennemgang af saldobalance  

• Der er brugt 40.000 af KA´s budget til en bro på hul 4. Vi har ansøgt søgt Fynske Bank 

Fonden om 2 x 50.000 til henholdsvis bro og rangebolde til sæsonen 2023 

Mikael Danielsen er ved at undersøge muligheden for at få den fynske producent af 

golfbolde til at producere rangebolde til os 
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Kommende projekter 

• Drænprojekt på hul 9   

• Gennemgang af varmestyring med Finn Drost. Systemet larmer meget. LSS tager kontakt til 

Finn Drost 

 

Gennemgang af medlemstal 

• Medlemsoversigt gennemgået. Pr. 30. april er vores nettotilgang +21 

o Aktive medlemmer 949  

o Passive medlemmer 67 

o Prøvemedlemmer 46 

o I alt pr. 30. april 1.062 medlemmer 

7. ORGANISATION AF KLUBBEN 

A. Ændring af arbejdsfordeling i sekretariatet  

Efter ønske fra Mikael Danielsen (MD) og samtaler mellem FU, MD, LSS og Annette Legaard 

(AL Regnskab) om fordeling af arbejdsopgaver, ændres organisationen af sekretariatet pr. 1. 

juni 2022 således:  

o Golfmanager Mikael Danielsen ændrer titel til konsulent  

primære opgaver bliver sponsorater, markedsføring og udvikling 

o Klubsekretær Lone Storm Sørensen ændrer titel til klubleder 

o Tanja Sidor ansættes som klubsekretær 

o Annette Legaard (AL Regnskab) arbejder fortsat med klubben bogholderi  

Organisationsændringen vil styrke sekretariatet, ved at alle medarbejdere fokuserer på 

de arbejdsopgaver de er bedst til. 

 

B. Fordeling af arbejdsopgaver blandt bestyrelsen 

Udsættes til næste bestyrelsesmøde 

8. AFLØNING AF FRIVILLIGE 

Forslag til aflønning af frivillige v/UL og Vagn Grønbjerg  

 

Frivillige er i Klubber i Klubben (KIK), diverse udvalg og ”praktiske” frivillige. I alt har klubben ca. 

140 frivillige.  

 

Der afholdes en årlig match for ALLE frivillige, hvor klubben er vært ved mad og drikke. I 2022 er 

det lørdag den 1. oktober i forbindelse med Afslutningsturneringen. 

 

Frivillige i KIK laver arbejde for ”egne” medlemmer og det forudsættes at hvile i sig selv med de 

indkomne kontingenter 

 

De ”praktiske” frivillige 

• Boldsamlere 

• Skraldeholdet 

• Creme Fraserne 

• Buggy-vaskere 

Omkring 40 frivillige – forslag om turnering midt i sæsonen, hvor klubben er vært ved pølser og 

drikkelse  
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Frivillige greenkeepere på 9-huls banen (arbejder 4 timer hver uge) 

Ca. 20 frivillige, som pt. aflønnes med to matcher inkl. pølser og drikkelse. Det forslår vi fortsætter.  

 

Ved endt udført frivilligt arbejde. Kan de frivillige henvende sig i restauranten og få en kop kaffe på 

klubbens regning.  

 

Forslaget godkendt.  

9. ORIENTERING FRA FORMANDEN 

FU-møde den 17. maj 

a. Uge 26-27 billiguger i samarbejde med Langeland 

Vi har modtaget en mail fra Langelands formand Jan Frisenette vedr. samarbejde 

mellem Langeland og SGK omkring billiguger i uge 26 og 27 

Pga. meget kort deadline i forhold til annoncering, så holder vi billigugerne hver for 

sig. LSS rykker Mikael Danielsen for annoncering af Billiguge i SGK i uge 27 

 

b. Vandboring 

Klubben skal søge Svendborg Kommune om tilladelse til at lave en vandboring. Vand 

og Affald vil gerne hjælpe med at arrangere et samlet møde med Vand og Affald, 

Svendborg Kommune og FU i august måned. Mødet af aftalt til den 16. august.  

 

Undersøge, hvad vi betaler i vandafledningsafgift – om vi evt. kan fritages.  

 

c. Møde med et medlem 

UL og LSS har holdt møde med tidligere baneudvalgsmedlem Jes Nielsen vedr. 

baneinfo med oplysninger om diverse græssorter. Jes Nielsen mener klubben er 

kommet med forkerte oplysninger. Vi følger op på informationerne og får rette evt. 

faktuelle oplysninger. 

 

d. Orientering om Erhvervsklubben 

EV orienterede kort om Erhvervsklubben har dens pt. 50 medlemmer. Heraf er kun et 

medlem ikke medlem af SGK. Der har tidligere været en opfattelse af, at der var 

mange flere, der var medlem af Erhvervsklubben uden at være medlem af SGK.  

Der vurderes på om der fremover skal være et krav om, at medlemmer af 

Erhvervsklubben også skal være sponsorer i klubben. At de som minimum skal have 

et basissponsorat.   

 

e. Ønske om at flytte bestyrelsesmøde i august 

Mødet flyttes ikke, da det ikke var muligt at finde en anden dato, hvor hele 

bestyrelsen kunne.  

 

10. ORIENTERING FRA SEKRETARIATET 

Der er rigtig mange opgaver pt. flere end vi kan nå. 

Vi glæder os meget til Tanja starter og kan begynde at tage over på nogle af opgaverne.  

 

Lige pt. har vi fokus på kontingentopkrævning for 2. halvår, sponsorkontrakter, Landsstævne og 

Bridgefestival 
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11. EVENTUELT 

Ønske fra restauranten om at kunne flage ved festlige lejligheder i flagstangen ved restauranten. 

Flagregulativet gennemgås på næste møde. 

KOMMENDE MØDER 

Bestyrelsesmøder:  

• 2022: 21. juni, 15. august, 22. september, 24. oktober, 22. november, 15. december  

• 2023: 18. januar, 23. februar, 13. marts  

 

Generalforsamling:  

• 2023: 23. marts 


