
   
 

 

REFERAT BESTYRELSESMØDE DEN 22. SEPTEMBER 2022 

DELTAGERE I MØDET 

Bestyrelse 

• Finn Lørup (FL) mødeleder, Jan Find Pedersen (JFP), Ebbe Vej (EV), Ellen Østa (EØ), Ingrid 

Strandby (IS) 

Suppleant 

• Jens R. Møller (JRM) 

Personale 

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

Afbud 

• Ulla Larsen (UL), Thomas Gulløv Longhi (TGL) 

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. Starterhus til kaninerne v/FL 

5. Bestyrelseshåndbog v/FL 

6. Fynske Golf Oplevelser (FGO) i sæson 2023 

7. Orientering fra formanden 

8. Orientering fra KIK og udvalg 

9. Orientering fra sekretariatet 

10. Evt. 

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

Dagsorden godkendt  

Referat fra den 15. august underskrevet (mangler UL og TGL – LSS får dem underskrevet)  

2. ORIENTERING OM BANEN V/KA 

• Poppel på hul 12 er det man kalder et risikotræ. Det skulle have været topkappet, men det 

turde de ikke, da der var meget råd i træet. I stedet vil træet blive fældet i løbet af en nat, 
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hvor man lukker for trafikken på Svendborgbanen i det tidsrum. 

 

• Vi er næsten færdige med at spule de sædvanlige dræn. Vi forsøger at finde drænet, der 

løber under 9. fairway på 18-huls banen, så der kan blive mere tørt – specielt i forår og 

efterår.  

 

• Der er blevet etableret en vintergreen på hul 1 (op mod bænken på 15. tee). Der er lagt 

plantedug på for at få græsset til at spire hurtigere.  

 

• Vi er færdige med at tage propper op på klubbens ældste greens (dem i midten). De øvrige 

greens bliver dybdeluftet. Det er en noget hurtigere arbejdsgang.  

 

• Der er sprøjtet for stankelbenslaver for sidste gang, der er nu indført sprøjteforbud og 

opbevaringsforbud på sprøjtemidlet pr. 20. september 2022. Vi håber på et biologisk middel 

til næste år. DGU er ved at teste det. 

 

• Overdækning på drivingrangen er ved at blive malet af to af KA´s folk 

 

2A. BANEUDVALG V/EV 

Der er blevet afholdt baneudvalgsmøde mandag den 19. september – referat er fremsendt og lagt 

på hjemmesiden.  

 

Regler på hul 12 blev igen vendt. Baneudvalget har modtaget en mail fra Peter Sindberg med et 

forslag. Dette forslag bliver forelagt på Sekretariatets ugemøde den 27. september. Forslaget skal 

godkendes af DGU. 

 

Dialog omkring kommende tiltag på banen, herunder klargøring af vinterbanen og udfordringer 

med vores teesteder, som er lidt for runde. Teestedernes beskaffenhed bliver påpeget i 

undersøgelsen ”Golfspilleren i Centrum”. 

 

I forhold til tidligere år, så går det bedre med Dollarspot i år. 5. green på 9-huls banen var tidligere 

hårdt angrebet af Dollarspot, der har ingenting været i år. Vi arbejder hele tiden på at forbedre 

vilkårene for greens, så vi undgår Dollarspot. 

3. ØKONOMI V/JFP  

Gennemgang af: 

• Proceduren for budgetlægning 

• Saldobalance  

• Likviditetsoversigt  

 

Fra sæsonen 2023 strammes der op på gratis træning. Rigtig mange benytter sig at +36-

træningstilbud i mange år efter de har bestået golfkørekortet. Fremover får Prøvemedlemmer 

gratis træning i det år de starter og det efterfølgende år til +36-træning. Der laves sæsonkort til de 

medlemmer, som kan tilbydes gratis træning.  

 

Renoveringspuljen, der uddeles to gange årligt, indgår i det kommunale sparekatalog for 2023, så 

det er måske sidste gang det bliver uddelt.  
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Vi bør søge til nye sternbrædder på greenkeepergården. Hvis det koster over kr. 10.000, - skal der 

indhentes min. to tilbud. Vi kontakter ”klubbens” tømrerfirmaer og beder om et skriftligt tilbud.  

 

• Medlemstal blev ikke gennemgået - sendes ud sammen med referatet 

 

4. STARTERHUS TIL KANINERNE  

Det har været et flerårigt ønske fra Kaninerne at få et starterhus på hul 1 på 9-hulsbanen. 

Begrundelsen er at kunne sende kaninerne afsted fra banen og have et sted at samles og samtidig 

få mulighed for at instruere bl.a. prøvemedlemmer direkte på banen.  

Ønsket er på den samlede liste over ønsker.  

 

Vi har gennem længere tid set efter et hus, og Dorthe Lørup har sendt links med emner. Vi har talt 

om, at hvis klubben kan give kr. 15.000, - kunne kaninerne give f.eks. kr. 5.000, - til fundamentet.  

 

Bestyrelsens er velvillig indstillet overfor forslaget. Tages med i budgetlægning for sæson 2023 og 

forventes at kunne etableres i foråret 2023, hvis muligt, så det kan tages i brug fra sæsonstart.  

5. BESTYRELSESHÅNDBOG 

Det er det/de bestyrelsesmedlemmer, der indgår i udvalgene, der er ansvarlig for at de enkelte 

afsnit bliver tilrettet i samarbejde med udvalget.  

 

Sekretariatet skal som udgangspunkt skrives ud af håndbogen. Udvalgene skal selv lavet arbejdet. 

Dog er der afsnit, hvor der giver god mening, at sekretariatet er en del af processen. F.eks. 

Begynderudvalget. 

 

De reviderede sider sendes til LSS senest den 1. november. Vi drøfter dem og vedtager en endelig 

håndbog på seminariet den 4. november. 

6. FYNSKE GOLF OPLEVELSER (FGO) I SÆSONEN 2023 

Vi ønsker at fortsætte med FGO-aftalen i 2023. Der er stadig mange af vores fuldtidsmedlemmer, 

der gør brug af denne samarbejdsaftale mellem Langesø, Vestfyn, Faaborg, Nyborg og Odense. I 

2022 var det 166 medlemmer. 

Der bliver indkaldt gennemgang af kontrakt og vilkår for 2023 i FGO-regi primo oktober, så vi kan 

nå at melde pris og vilkår ud inden opkrævningerne sendes afsted i december 2022.  

7. ORIENTERING FRA FORMANDEN 

• Brøndprojekt 

JFP og FL deltog i møde med Svendborg Vand og Svendborg kommune den 16. august vedr. 

vandboring – se notat fra FL 

 

• Momskompensation 

Fredag den 9. september satte vi Momskompensationsprojektet i søen – mandag morgen 

havde vi fået 100 donationer og der kommer stadig donationer ind.  
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Den 20. september havde vi denne flotte status:  

151 donationer til et samlet beløb på kr. 34.900, -  

 

• Shoppen 

Der arbejdes fortsat med en ny forpagter, men da dele af forhandlingerne foregår i al 

fortrolighed, kan der ikke informeres mere om punktet.  

 

Det er vigtigt, at der er rum til fortrolighed i forhandlinger. Ikke ud fra klubbens egen 

vinding, men af respekt for de folk, som der forhandles med. Selvfølgelig har bestyrelsen 

tavshedspligt, men det er ikke det, det handler om, hverken fra sagen på sidste 

bestyrelsesmøde eller i denne sag. 

 

• Nabohuset / Drivingrange 

Der er slået mange bolde over mod nabohuset, derfor det udsendte opråb til vores 

medlemmer, som ser ud til at have hjulpet. Der er netop betalt endnu skade på deres tag. 

Punktet drøftes på vores bestyrelsesseminar.  

 

• Rangebolde  

Klubben har fået kr. 50.000, - fra Fonden For Fynske Bank til rangebolde i sæson 2023. Der 

bestilles bolde med Fynske Banks logo – 10.000-15.000 bolde 

o MD er ved at indhente tilbud fra forskellige leverandører, der kan levere den kvalitet 

bolde som vi ønsker og som kan trykke logo i min. 2 farver 

o EV har et forslag til en leverandør af Srixon-bolde og sender kontaktoplysninger til 

LSS 

 

• Emne til orientering 

Fortroligt - intet at føre til referatet 

8. ORIENTERING FRA UDVALG  

• Klubber i Klubben (KIK) 

Vi nærmer os tiden til evalueringsmøder med KIK. IS deltager i disse møder, men samtidig 

indkaldes der til et fælles KIK-møde primo november, hvor chefgreenkeeperen, træneren, 

sekretariatet og restauranten ligeledes deltager.  

o Fra sæsonen 2023 bliver der ikke længere blokeret tider til KIK på Helligdage på 

samme måde som vores Billiguge er KIK-fri. Helligdage forbeholdes greenfeegæster 

og medlemmer, der ikke spiller i KIK 

o Fra sæsonen 2023 skal vi se om vi kan få tilrettelagt månedsafslutningerne, så de 

ikke ligger i samme uge for alle KIK 

Forslag til fordeling:  

▪ Den 1. mandag i md.  Mandagsherrer 

▪ Den 2. tirsdag i md.  Seniorklubben 

▪ Den 3. onsdag i md.  Kaninerne 

▪ Den 4. torsdag i md.   Torsdagsturneringen 

▪ Den sidste tirsdag i md. Tirsdagsdamerne  

 

• Regionsgolf 

o Der må maks. tilmeldes 7 hold i sæsonen 2023. Et hold i ABCD-rækken + ét hold i 

Senior, Veteraner og Super Veteraner. Som udgangspunkt forsøges hjemmekampe 

for Senior, Veteraner og Super Veteraner som i 2022 at blive afviklet søndag 

eftermiddag. Hvis der ønskes flere hold end de 7, så SKAL deres hjemme kampe 
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afvikles søndag eftermiddag.  

 

o Kørselsgodtgørelse / Broafgifter 

Vi fastholder beslutningen fra tidligere, at klubben refunderer udgifter til broer. 

Udgifter til benzin/diesel dele mellem deltagerne   

9. ORIENTERING FRA SEKRETARIATET  

• Punktet overføres til næste møde pga. tidsnød  

10. EVT 

• JRM har bedt om at udtræde af bestyrelsen som suppleant. JRM efterlyser mere åbenhed og 

fortrolighed i bestyrelsen. Bestyrelsen opfordrede JRM til at fortsætte i bestyrelsen.  

 

• Der er kommet et ønske fra Christian Haldan om, at man afvikler afslutningsmatchen på det 

nye baneforløb. Da vi ikke har noget nyt baneforløb, kan vi ikke bruge det. 

Afslutningsmatchen afvikles som vanligt på 18-huls- og 9-hulsbanen  

 

• Der er lavet aftale med restauranten, at der bliver stillet en kaffemaskine til kapsler i 

forhallen i vinterhalvåret, så der stadig kan købes kaffe, tee, kakao m.m. selvom 

restauranten er lukket. 

 

• Turneringsfee og præmier til turneringer blev kort vendt. Skal indgå som en del af 

turneringshåndbogen. Klubben skal have et turneringsfee på kr. 75,- pr. spiller for blokering 

af bane og til indkøb af præmier.  

 

• Punkter til næste møde: 

o Oplæg om bestyrelsens fremtidige struktur v/TGL 

o Rehab-golf v/IS 

o Dommeruddannelse v/LSS 

KOMMENDE MØDER 

Bestyrelsesmøder:  

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

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

  

Bestyrelsesseminar:  

• 2022: 4. november 

 

Generalforsamling:  

• 2023: 23. marts  

 


