
   
 

 

REFERAT BESTYRELSESMØDE DEN 24. OKTOBER 2022 

DELTAGERE I MØDET 

Bestyrelse 

• Ulla Larsen (UL), Finn Lørup (FL), Jan Find Pedersen (JFP), Ebbe Vej (EV), Ellen Østa (EØ), 

Ingrid Strandby (IS) 

 

Personale 

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

 

Afbud 

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

 

Referent 

• Lone Storm Sørensen (LSS) 

DAGSORDEN  

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

 

2. Orientering om bane v/KA 

a. Baneudvalg v/EV 

 

3. Økonomi v/JFP 

 

4. Udtrædelse af bestyrelsen 

a. Jan Finn Pedersen ønsker at udtræde af bestyrelsen pga. øget arbejdspres 

 

5. Oplæg til evt. fremtidige struktur v/TGL og JRM 

Udsættes pga. afbud fra TGL og JRM 

 

6. Rehabgolf v/IS 

 

7. Orientering fra formanden 

a. Møde med golfklubberne i vores FGO-samarbejde 

b. Møde med Fynske Bank 

c. Årets frivillige 2022 

d. Bestyrelses- og medarbejderseminar d. 4/11 

e. MUS med klubbens medarbejdere 
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8. Orientering fra udvalg 

a. Klubber i klubben  

b. Regionsgolf – antal hold i 2023  

 

9. Orientering fra sekretariatet 

 

10. Eventuelt 

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

Dagsorden godkendt  

Referat fra den 12. september underskrevet 

2. ORIENTERING OM BANEN V/KA 

• Drænet mellem hul 7 og 9 er blevet lavet og er blevet spulet godt igennem. Dette skulle 

gerne gøre fairway på hul 9 mere tør 

 

• Vores greenkeepere begynder at afspadsere deres timer inden de vinterhjemsendes. KA 

havde forventet at have nogle af greenkeeperne lidt længere.  

 

• Skal vi overveje at lukke for omklædningsrummene og det varme vand hen over vinteren? 

Bestyrelsen bakker op omkring lukning af omklædningsrum. Meldes ud til medlemmerne.  

KA og LSS har møde med Finn Drost den 3. november kl. 10.00, hvor vi spørger ind til 

mulighederne for at lukke for det varme vand.  

 

• Greenkeeperne har et forslag til en ny vinter-/overgangsbane, som skal bruges indtil hul 18 

bliver for våd, derefter skifter vi til vinterbanen fra sidste år. Ved at lave en overgangsbane, 

skåner vi 18-huls banen og giver samtidig vores medlemmer en så god vinterbane som 

muligt. Forslaget er godkendt af Baneudvalget og Bestyrelsen. 

 

2A. BANEUDVALG V/EV 

• Forsøget med out of bounds på hul 12 har ikke helt virket efter hensigten. Peter Sindberg er 

kommet med et forslag fra Furesø Golfklub, hvor man ændrede lokalreglerne. RP har været i 

kontakt med DGU om at lave markeringerne tilbage, lave skilte med lokalreglen på tee-

stederne og på scorekortene. Hvis det bliver godkendt, så skal det være gældende fra 

sæsonstart.  

 

Løsningsforslaget præsenteres for Banepanelet den 26. oktober.  

 

• Baneudvalget vil gerne bruge vores dommere i arbejdet med udvikling af vores bane. I dag 

har vi et dommerpanel, der desværre kun består af en enkelt person. Baneudvalget har talt 

om muligheden for at lave et fælles dommerpanel af fynske dommere, som kan øge 

kvalificeringen af dommerne igennem sparring.  

 

I februar afvikles et dommerkursus for interesserede. Pt. har vi 4 medlemmer, der har ytret 

ønske om at tage uddannelsen. Klubben har nogle emner, som kontaktes. Kursus udbydes 

også for Turneringsudvalg og alle, der ønsker et bedre kendskab til golfreglerne.  
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3. ØKONOMI V/JFP  

• Gennemgang af saldobalance  

 

Økonomien ser rigtig godt ud. Sponsorindtægterne ser bedre ud end forventet. ’ 

 

Vi er i dialog med DGI og Svendborg Kommune om at få dækket de ekstra udgifter, som vi 

havde til personale i forbindelse med Landsstævnet. Forventer en tilbagemelding i nær 

fremtid.  

 

Vi har formået at holde udgifterne nede. Drift af maskiner, konto 3130, er høj, men vi 

afventer en kreditnota på den boldsamler vi returnerede.  

 

FU har stillet krav til ændring af vores nuværende regnskab, der skal hjælpe med at skabe 

et bedre overblik og gøre det nemmere at forstå / forklare regnskabet. Vores Erhvervslån og 

Leasingaftaler fremgår ikke tydeligt nok af vores regnskab, derfor ændres 

bogføringsprincippet fra oktober måned. 

 

• Gennemgang af medlemstal pr. 30. september  

 

Med de udmeldinger vi kender pr. dags dato, så er vi ved årets udgang 39 flere medlemmer 

end ved årets begyndelse. Udmeldingsfristen er dog først den 30. november, så vi kender 

ikke det endelige tal endnu  

 

• Kontingentsatser for 2023 

 

Med udgangspunkt i den nuværende krise er det vigtigt at sikre gennemsigtighed overfor 

vores medlemmer og melde evt. kontingentstigning ud i inden sidste udmeldelsesfrist.  

 

Bestyrelsen besluttede, ikke at lade kontingenterne stige i 2023, selvom vi kigger ind i et 

regnskabsår med stigende brændstofpriser, udgifter til gødning, græsfrø eller varme.  

 

Vigtigt, at fastholde så mange medlemmer som muligt. Der kigges endvidere på en 

mulighed for at lade medlemmer, der ønsker det, betale kontingent månedsvis. 

 

UL informerer alle medlemmer via Nyhedsbrev i uge 44. 

 

• Skat har godkendt Svendborg Golf klub som Almennyttig forening, dvs. vi kan modtage 

momskompensation ultimo 2023 

4. UDTRÆDELSE AF BESTYRELSEN 

JFP har ønsket at træde ud af bestyrelsen af øget arbejdspres i Svendborg Kommune.  

 

Dette betyder, at suppleant JRM træder ind i bestyrelsen pr. dags dato og TGL indtræder som 

controller i FU. JFP overleverer opgaverne til TGL. 

 

JFP vil fortsat gerne hjælpe med projekter i SGK.  

 

UL takkede JFP for hans store indsats igennem årene.  
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5. OPLÆG TIL EVT. FREMTIDIG STRUKTUR 

Dette punkt udsættes pga. afbud fra TGL og JRM, som er dem, der er kommet med forslaget.  

 

6. REHABGOLF V/IS 

Skal vi gå i gang med REHAB-golf i 2023?  

 

REHAB-golf er et tilbud til borgere med funktionsnedsættelse. Det er ikke noget klubben bliver rig 

på, men vi gør noget godt for nogle mennesker, der har det svært.  

 

Der blev nedsat en arbejdsgruppe bestående af IS, FL og JFP. IS er tovholder.  

 

Arbejdsgruppen, skal: 

• finde en gruppe mennesker, der vil stå for REHAB-golf, hver fredag fra kl. 9-12. 

• hjælpe med at søge fonde til diverse udstyr 

 

Dansk Handicapforbund har tilbudt at stå for alt det praktiske i forhold til aktivering af borgere. 

7. ORIENTERING FRA FORMANDEN 

• Møde med golfklubberne i vores FGO-samarbejde 

FGO-prisen fastholdes i 2023. 

På mødet blev der bl.a. udvekslet erfaringer med opkrævning af boldpenge, leje af buggyer 

m.m. Et godt møde. 

 

• Møde med Fynske Bank 

Vi har afhold vores årlige møde med Søren Høst fra Fynske Bank. Søren kom med nogle 

generelle input til vores forretning og hvilke tendenser vi skal have fokus på 

 

• Årets frivillige 2022 

Fredag den 14. oktober blev årets frivillige kåret. Valget i 2022 faldt på Hanne og Peder 

Hviid, Inger og Henning Dahl og Jørgen Nimb  

 

• Bestyrelsesseminar den 4. november  

UL og LSS laver oplæg til dagsorden  

 

• MUS med klubbens medarbejdere den 1. november FL og UL deltager.   

 

8. ORIENTERING FRA UDVALG  

• Klubber i Klubben (KIK) 

 

o Fællesmøde for alle KIK afholdes den 8. november kl. 15.30-16.30 

 

o Erhvervsklubben har hold afslutning. Kommer ud med et lille overskud. 
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o Kaninudvalget holdt afslutning søndag den 23. september. Alle fortsætter i den 

kommende sæson. Rigtig mange spillere har deltaget i kaninmatcherne i år.  

 

o Der skal kigges på det oprindelige koncept for Torsdagsturneringen. Overveje om 

man igen skal lave to faste blokeringer, som der skal spilles indenfor. 

  

• Regionsgolf 

 

o Efter møde med Regionsgolf var der ikke tilfredshed med, at der maks. må tilmeldes 

7 hold i sæsonen 2023. Et hold i ABCD-rækken + ét hold i Senior, Veteraner og 

Super Veteraner. Ønskedes der flere hold, så skulle disse hold spille om søndagen.  

 

EØ blev sendt tilbage til bestyrelsen med et ønskes om minimum 9 hold i sæsonen 

2023.  

 

EØ vender tilbage til Regionsgolf med tilbud om, at de kan tilmelde det samme antal 

hold som sidste år, men at hjemmekampene for Senior, Veteraner og Super 

Veteraner SKAL placeres enten om fredagen eller søndag eftermiddag.  

 

o ABCD-rækker opfordres til at finde alternative spilledage, da der er stort pres på 

banen om mandagen.  

 

9. ORIENTERING FRA SEKRETARIATET  

• Vores samarbejde med hotellerne ser bedre ud end forventet. I juli måned så det knap så 

positivt ud, men et godt efterår har gjort, at vi har nået næsten samme niveau som 2022. 

Vi har haft i alt 1.195 besøg med hotelvouchere. Sidste år havde vi 1.271. Dvs. vi mangler 

76 for at være på niveau. Stella Maris, som plejer at levere 75 gæster har desværre kun 

haft 3 gæster i år.  

 

• KA og LSS har afhold MUS med greenkeeperne og banemedhjælperne. Generelt en positiv 

stemning bland ”de grønne”  

 

• TS og LSS deltog i de frivillige greenkeeperes afslutning den 19. oktober. Kørte baneservice 

for dem og deltog i den efterfølgende spisning. Her kom det frem, at flere ønskede at 

stoppe, fordi deres indsat ikke er værdisat / synlig. Hverken i regnskabet eller andre steder.  

 

Der er vigtigt, at vi får synliggjort den fantastiske indsats, som alle klubbens frivillige 

bidrager med. Deres indsats er guld værd for klubben, men den er ikke synlig 

 

UL og LSS afholder møde med Vagn Grønberg omkring registrering og synliggørelse af de 

frivilliges timer. 

10. EVT 

• KA spurgte ind til seminaret den 4. november. Kan det evt. flyttes til kl. 9.00?  

Enighed bland bestyrelsen om at flytte mødet, UL kontakter TGL og JRM og få deres accept. 

LSS kontakter Borgerforeningen for at se om vi kan flytte seminaret. 

  

Deltagerlisten blev i samme anledning gennemgået og blevet reduceret til kun at være 

bestyrelsen inkl. KA og LSS – øvrige medarbejdere skal ikke deltage, da det er et 
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bestyrelsesseminar. 

 

• JFP har været i dialog med Sven Erik fra AT, vedr. varmekilden i klubhuset. Svend Erik 

opfordring går på at vi skal blive ved vores oliefyr. Svend Erik vil gerne lave en beregning på 

evt. udskiftning til varmepumpe eller anden energikilde. JFP kører videre med projektet  

 

• Vandingsprojekt. Prøve på råvand sendes til DGU, der sender den til USA for at blive testet. 

JFP kører videre med projektet.  

 

• Vi har udfordringer med, at der ikke bliver booket tider på 9-huls banen, men man bare går 

ud. Alle SKAL booke tid inden der tees ud. Dette gælder båden 18-huls og 9-huls banen. 

Sende reminder ud til vores medlemmer om at der SKAL booke / bekræftes starttid. 

 

• Baneudvalget arbejder med at udnytte områder på golfbanen til f.eks. Krolf, Motionsbane 

m.m.  

 

KOMMENDE MØDER 

Bestyrelsesmøder:  

• 2022: 22. november, 15. december  

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

  

Bestyrelsesseminar:  

• 2022: 4. november 

 

Generalforsamling:  

• 2023: 23. marts  

 


