
   
 

 

REFERAT BESTYRELSESMØDE DEN 15. AUGUST 2022 

DELTAGERE I MØDET 

Bestyrelse 

• Finn Lørup (FL), Jan Find Pedersen (JFP), Thomas Gulløv Longhi (TGL), Ebbe Vej (EV), Ellen 

Østa (EØ) 

Suppleant 

• Jens R. Møller (JRM) 

Personale 

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

Afbud 

• Ulla Larsen (UL), Ingrid Strandby (IS) 

Referent 

• Lone Storm Sørensen (LSS) 

DAGSORDEN  

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

2. Orientering om bane v/KA 

a. Baneudvalg v/EV 

3. Økonomi v/JFP 

4. TV-licens til TV i restaurant.  

5. Shoppen  

6. Orientering fra formanden 

7. Orientering fra KIK og udvalg 

8. Orientering fra sekretariatet 

9. Evt. 

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

Dagsorden godkendt  

Referat fra den 9. maj, 30. maj og 21. juni underskrevet, dog mangler UL og IS – LSS får dem 

underskrevet.  

2. ORIENTERING OM BANEN V/KA 

• Vi har fået to tilbud på etablering af dræn fra hul 4 og tværs over drivingrange, som vi 

meget gerne vil gøre brug af, hvis økonomien er til det.  

Vi har en forpligtigelse til at afvande Hvidkildes jorde.  



Side 2 

Vi ønsker at etablere en brønd på vores side af hegnet. 

 

• Vi har forlænget arbejdsprøvningen med Christian indtil den 11. november 2022. Christian 

hjælper Graham omkring klubhuset – stor ros til dem for det fine arbejde de leverer. 

Generelt stor ros til greenkeeperne og de frivillige for det arbejde de ligger på banen.  

 

• Greenkeeperstaben er fortsat ramt af ferie og afspadsering – 2-3 mand på arbejde, hvilket 

betyder, at ikke alle opgaver kan prioriteres – herunder bl.a. vores bunkere, som JRM 

spurgte ind til. Vi har en medarbejder, som passer bunkerne, men han arbejder kun 3 timer 

mandag, onsdag og fredag, så det er begrænset, hvad han kan nå. Mht. sandet, så skal det 

skubbes op en gang imellem. Det gør vi 3-5 gange i løbet af året. Indtil videre er vi oppe på 

2 gange og er så småt startet for 3 uger siden på 3. gang.  

Det er også der, hvor vi finder ud af om der er steder hvor vi fjerner alt sandet og skærer 

kanterne til igen. 

 

• Vi har en udfordring med vores vippevandere, som enten flyttes eller helt slukkes af 

spilleren. Det gavner på ingen måde vores greens, så opfordring til alle spillere; hold 

fingrene fra dem. Greenkeeperne skal nok slukke, når der skal slukkes og flytte dem, når de 

skal flyttes.  

  

• Vi har en del maskiner stående i greenkeepergården, som vi ikke længere bruger. Dem vil 

KA nu forsøge at sælge.  

TGL spurgte ind til en investeringsplan i forhold til nye maskiner. Der forefindes et 

anlægskartotek, som opdateres årligt.  

 

• Der efterlyses en kort forklaring til, hvorfor vi har lavet Out of Bounds på hul 12 i stedet for 

hazard. Forklaring sendes ud i et kommende Nyhedsbrev. 

 

• Etikette på banen er en generel udfordring på banen 

o Starttider SKAL overholdes – også selvom du ikke kan se nogen foran. Det skaber 

unødvendig kø og ventetid, når du går ud før tid.  

o Hul 3 – HUSK at placere din bag synligt på bakken, så de næste spiller kan se, at 

man er nede i dalen. Fra teestedet er man ude af syne og man risikerer derfor at 

blive ramt. 

o Det er IKKE tilladt at starte fra hul 10 – dvs. det er ikke tilladt kun at spille bagni 

o Respekter vores greenkeepere og andre spillere – slå ikke ud i nakken på dem 

o HUSK at bruge klokkerne! 

 

Ovenstående sendes ud et kommende Nyhedsbrev.  

 

2A. BANEUDVALG V/EV 

Der er blevet afholdt konstituerende baneudvalgsmøde den 3. august, hvor baneudvalget 

konstituerede sig som følgende:  

 

• Formand: Ebbe Vej  

• Repræsentant for bestyrelsen: Thomas Gulløv Longhi 

• Chefgreenkeeper: Kenneth Andersen  

• Træner: Rolf Pedersen  

• Fast ekstern konsulent (DGU): Allan Brandt 

 



Side 3 

Baneudvalget refererer til bestyrelsen og informeres/inspireres af banepanelet, for at kunne 

arbejde på et bredt funderet meningsgrundlag. 

 

Baneudvalget arbejder for at klubben, til enhver tid, har en velholdt, spændende og spillemæssig 

god bane.  

Vi gør det ved løbende at mødes i udvalget, hvor vi sammen med chefgreenkeeperen gennemgår 

tiltag, der kan tilgodese klubbens, men også greenfee spillernes ønsker og krav. Dette dog under 

hensyntagen til økonomien.  

Banepanelets sammensætning og Baneudvalgets opgaver er desuden beskrevet i Håndbog for 

bestyrelse, som ligger på hjemmesiden, under afsnittet Forretningsorden for baneudvalg. 

 

Udkast til ny forretningsorden for baneudvalget fremsendes af EV til bestyrelsen. 

 

Banepanelets første møde bliver den 26. oktober. Sekretariatet udsender mødeindkaldelse, når vi 

har fået alle panelets deltagere på plads.   

3. ØKONOMI V/JFP  

Der er økonomimøde den 16. august, hvor vi kigger på økonomien / likviditet resten af året. 

 

Vi forventer at modtage en pulje til talentudvikling på ca. 30.000. Klubben bidrager med kr. 8.000.  

 

Som en midlertidig foranstaltning ændrede FU sidste år forretningsgangen omkring godkendelser af 

betalinger i banken. Denne forretningsgang skal vi have ændret igen. JFP laver oplæg til en ny 

forretningsgang.  

 

JFP har fremsendt opdateret oversigt over Mulige projekter – se bilag.  

Aftalen med T-Box er annulleret, da firmaet er lukket 

4. TV LICENS TIL TV I RESTAURANTEN  

Erhvervsklubben har afsat kr. 30.000 til etablering af TV-løsning i restauranten. Beløbet dækker 

Hardware og licens. Licens så længe beløbet rækker.  

 

Der udfærdiges en kontrakt på den løbetid, som det resterende beløb kan dække.  

 

Herefter skal der laves en kontrakt, hvor fordelingen af udgifter beskrives. Evt. kombineret med en 

mulig sponsordækning.  

 

Tv-skærmen skal ligeledes anvendes til promovering af vores sponsorer. Logoer skal køre i loop, 

når der ikke vises golf. Mikael Danielsen er i gang med at producere slideshowet. 

5. SHOPPEN – ORIENTERING OM OPSIGELSE 

Der bliver lavet en aftale mellem shoppen, sekretariatet og restauranten om at de kan sælge bolde, 

tees, pitchfork og handsker.  

 

EV vil gerne pointere, at de ikke har været forpagtere af shoppen, men har været lejere i 

Svendborg Golf Klub.  



Side 4 

Alt inventar inkl. rullegitter tilhører shoppen, dog ikke trolleyerne, som sekretariatet og 

restauranten overtager udlejningen af.  

 

EV har lavet en aftale med vores eget medlem Carsten Rasmussen, som til dagligt sælger inventar, 

om at vurdere inventaret, hvorefter det bliver sat til salg.  

 

Dele af dette punkt blev drøftet uden deltagelse af EV. 

 

Input omkring evt. interesserede koordineres med UL, derefter kommer FU med et bud på den 

videre strategi for shoppen.  

6. ORIENTERING FRA FORMANDEN 

• Banepanel:  

Der er sendt mail ud til bestyrelserne i KIK. Klubuafhængige Bent Mortensen og Uffe 

Jeppesen har vist interesse og er udpeget af bestyrelsen. Banepanelet er valgt for en 2-

årige periode. Holder 2 møder om året. Sekretariatet indkalder til møderne 

 

• Bestyrelsesseminar:  

Forslag fredag den 4. november kl. 12.00-19.00 i Borgerforeningen. Dato accepteret af de 

tilstedeværende 

  

• FU-referater fra møderne den 5. juli og den 9. august er udsendt til bestyrelsen 

JRM spurgte ind til, hvorfor bestyrelsen ikke var blevet informeret om opsigelsen af shoppen 

på et tidligere tidspunkt? 

FU modtog opsigelsen den 23. juni og iflg. aftale med shoppen, så skulle oplysninger holdes 

fortrolige i juli måned. Derfor ingen orientering til den øvrige bestyrelse. Offentliggørelsen 

kom fra shoppen og direkte til alle medlemmer den 13. juli. 

 

• Møde med Svendborg Vand og Svendborg kommune den 16. august vedr. vandboring. JFP 

og FL deltager i mødet 

7. ORIENTERING FRA UDVALG  

• Turneringsudvalget 

o EØ deltog i møde den 10. august, hvor det blev besluttet at lægge billet ind på en 

DGU Juniorturnering i Svendborg samt afvikling af et Juniortræf i 2023 

o Turneringsfee på kr. 75,- pr. deltager blev diskuteret – EØ ikke bekendt med denne 

aftale – evt. et emne til efterårets Bestyrelsesseminar  

8. ORIENTERING FRA SEKRETARIATET  

Der er stadig masser at lave i sekretariatet 

• Company Days, der skal afvikles – GolfTyskland og Golf & Revy er lige overstået med god 

succes. Fredag den 19. august gæster Rotary Svendborg. Den 16. september har vi Pink 

Cup Landsfinale og Jubilæumsturnering, som kommer til at kræve en del med 158 deltagere 

– LSS er i gang med at finde frivillige  

• Regnskabet for Landsstævnet skal gøres færdigt, så vi kan få afregnet med DGI og 

Svendborg Kommune  

• Mikael producerer en del Erhvervssponsorater, der skal faktureres  

• Og der kommer stadig nye medlemmer til 



Side 5 

• Søndag den 21. august har vi SPULT Åbent Hus og DGU Spil med dag, hvor vi håber at få 

besøg af en masse kommende golfspillere. 

Prøvemedlemskab, der tegnes den 21. august, koster kun 350,- for et 8-ugers forløb 

9. EVT 

• Afbud til næste bestyrelsesmøde fra TGL grundet ferie  

• Forslag om repos i bagladen til flere store underskabe. 

Pt. har vi 16 små overskabe ledige – der er en konstant venteliste på store underskabe 

KOMMENDE MØDER 

Bestyrelsesmøder:  

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

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

  

Bestyrelsesseminar:  

• 2022: 4. november 

 

Generalforsamling:  

• 2023: 23. marts  

 


