
   
 

 

REFERAT BESTYRELSESMØDE DEN 22. OKTOBER 2022 

DELTAGERE I MØDET 

Bestyrelse 

• Ulla Larsen (UL), Finn Lørup (FL), Thomas Gulløv Longhi (TGL), Jens R. Møller (JRM)  

 

Personale 

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

 

Afbud 

• Ebbe Vej (EV), Ellen Østa (EØ), Ingrid Strandby (IS) 

 

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/TGL 

a. Månedsregnskab for oktober 

b. Medlemstal  

 

4. Kontingent 2023 

 

5. Orientering fra formanden 

a. Møde med Fynske Bank 

b. Shoppen 

c. Julefrokost 2022 

 

6. Orientering fra udvalg 

a. Kvinder & Golf 

 

7. Orientering fra sekretariatet 

 

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

Dagsorden godkendt  

Referat fra den 24. oktober samt referat af Bestyrelsesseminar den 4. november underskrevet 

2. ORIENTERING OM BANEN V/KA 

• KA gennemgik tilbud på samlede systemer med boldautomat, -vasker og robot-setup til 

drivingrange. TGL kunne orientere om, at boldopsamler indgår i den fondsansøgning, der 

netop er afsendt. Afventer udfaldet af denne. 

 

• Buggykørsel 

Den 11. november blev der lukket al kørsel med personbefordrende køretøjer. Undtaget er 

vores medlemmer med sæsonkort og medlemmer med egen buggy. 

Medlemmer med egen buggy skal være registreret i klubben for at får tilladelse til at køre.  

LSS følger op på de registreringer vi har pt.  

Der er fortsat lukket for kørsel med monobuggyer 

 

• Torsdag den 24. november lukkes der for vandet på banen. Dvs. så er der kun vand på 

vaskepladsen og på banetoilettet.  

 

2A. BANEUDVALG V/KA 

• Møde i Baneudvalget den 21. november blev aflyst. Det afholdes i stedet møde den 29. 

november, hvor ønsker fra Banepanelet skal prioriteres. 

 

• EV sørger fremover for, at referater fra Baneudvalgsmøder sendes direkte til bestyrelsen og 

medlemmerne af Banepanelet, så de kan orienteret videre ud i KIK. 

 

3. ØKONOMI V/TGL 

• Gennemgang månedsregnskab for oktober måned 

 

Månedsregnskabet for oktober blev gennemgået. Annette Leegaard (AL) har udarbejdet en 

ny model for månedsregnskab og cash-flow, der giver et hurtigere og bedre overblik. Er der 

konti man ønsker at dykke ned i, finde uddybningen i den fremsendte saldobalance.  

 

Et generelt rigtig godt regnskab.  

 

• Der skal aftales et møde med vores realkreditinstitut og have kigget på vores F5-lån. 

Generelt skal vi have lavet en helhedsvurdering af vores aktiver.  

 

• 1. udkast til budget 2023 skal være klar til næste bestyrelsesmøde den 15. december. UL 

kontakter AL for at aftale 1. budgetmøde. 

 

• Gennemgang af medlemstal pr. 31. oktober 

 

I forhold til udgangspunktet 1. januar 2022, så er vi stadig på plussiden af medlemmer. 1. 

januar 2022 var vi 1.009 medlemmer - heraf 928 aktive. Som tallene ser ud pt., så er vi 
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1.027 pr. 31. december 2022 – heraf 965 aktive. Men vi kender ikke de sidste udmeldelser 

og fordeling af medlemskaber før efter den 30. november 2022.  

 

Fremover vil vi gerne kende de tal noget før i forhold til budgetlægning. Derfor indstilles der 

til generalforsamlingen, at vores opsigelsesvarsler ændres til 3 måneder før den 1. juli eller 

den 1. januar, dvs. udmeldelser skal fremover være os i hænde senest den 31. marts eller 

den 30. september. 

 

4. KONTINGENT 2023 

• Som tidligere besluttet, så laves der ingen kontingentforhøjelse. Vi nøjes med den årlige 

indeksregulering. Og det gør vi så ikke alligevel….  

 

På nuværende tidspunkt hedder indekset 11,1% og det kan vi som klub ikke forsvare at 

lade vores kontingenter stige, uagtet at vores udgifter til brændstof, græsfrø, gødning, el 

m.m. er steget voldsomt og uagtet, at vi ikke ved, hvad vi kigger ind i i forhold til 2023.  

 

Bestyrelsen besluttede kun at indeksregulere med 1,5% i 2023 

5. ORIENTERING FRA FORMANDEN 

• Møde med Fynske Bank 

Vores opfølgningsmøde med Søren Hast, hvor vi skulle kigge mere langsigtet på klubbens 

økonomi, er udsat til den 2. december  

 

• Shoppen 

Der foregår stadig dialoger med interessenter 

 

• Julefrokost 2022 

Der afholdes julefrokost for klubbens personale og bestyrelse fredag den 16. december, 

hvilket samtidig er den sidste åbningsdag i sekretariatet i år.  

 

• Afholdt møde med Vagn Grønbjerg vedr. frivillighedsprogrammet, som skal køre fra 1 januar 

2023. Der vil blive sendt skemaer ud til KIK´er, der skal udarbejde et estimat på antal 

timer, som de forventer at bruge i 2023 på henholdsvis møder, turneringer, gunstarter m.m. 

Vi ønsker ikke en reel tidsregistrering, da det vil være alt for krævende for den enkelte KIK. 

 

Øvrige grupper laver vagtskemaer, som vi kan lave beregninger ud fra og derigennem skabe 

synlighed af de frivilliges store indsats.    

 

• MUS  

Der er afholdt MU-samtaler med personalet. Generelt er medarbejderne meget tilfredse og 

glade for at være i Svendborg Golf Klub.  

 

• Håndbog for bestyrelse og udvalg 

Alle skal have sendt de sidste rettelser inden mandag den 28. til LSS. UL og LSS laver 

håndbogen færdig den 28. november med endelig godkendelse på bestyrelsesmødet den 

15. december 
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8. ORIENTERING FRA UDVALG  

• Kvinder & Golf v/JRM  

JRM har deltaget i et Webinar omkring projektet Kvinder & Golf. De steder, hvor de har 

gennemført projektet, har det været en stor succes.  

 

Det er et 8-ugers program KUN for kvinder. Max. 20 deltagere. Pris kr. 1.299.  

Programmet indeholder undervisning af Pro, spil på banen, regelundervisning, sociale 

aktiviteter.  

 

JRM bliver tovholder på projektet. Derudover skal der bruges 2-3 hjælpere – evt. 

elitespillere, som også kan undervise.  

 

Der afholdes workshop januar / februar måned 

 

Erfaring andre steder fra, er at det er helt optimalt, hvis man kan stille med et helt korps af 

kvinder hjælpere til at køre projektet igennem.  

 

Bestyrelsen besluttede at klubben skal tilmeldes projektet. JRM sørger for tilmelding.  

 

• Ski og kælk 

På baneudvalgsmødet skal muligheden for at lave spor til ski og kælkebakker drøftes.  

I tilfælde af rigtigt vintervejr vil vi gerne kunne tilbyde gæster en mulighed for at løbe på 

langrendsski og kælke i Svendborg Golf Klub. Men det skal være under hensyntagen til de 

sårbare steder på banen.  

Der skal laves stier og afskærmninger, så vi guider gæsterne rundt. Derudover skal vi 

selvfølgelig have Jane på banen i forhold til varm kakao, hotdogs eller andet to-go. 

 

• Husudvalget afholder møde den 1. december, hvor de skal forberede det kommende års 

aktiviteter. 

 

• Kaninudvalget har været til møde i Faaborg med de andre fynske klubber og fået fastlagt 

datoer for Kaninturneringer og Superkaninturneringer i 2023. Datoer er sendt til 

sekretariatet.  

 

7. ORIENTERING FRA SEKRETARIATET  

• Turneringsbestemmelser 

Per Horne har fremsendt udkast til turneringsbestemmelser til bestyrelsens godkendelse.  

Bestyrelsen har dog valgt at overlade det til Sports- og Turneringsudvalget at udarbejde 

disse bestemmelser. 

 

Eneste ændring var punktet omkring Hole-In-One. Her ønsker bestyrelsen at fastholde den 

nuværende praksis, hvor spillere over 18 år får udleveret en flaske rom, så begivenheden 

kan fejres med de gæster, der befinder sig i restauranten, når scorekortet afleveres til 

personalet. Når flasken er tom eller alle har fået et glas, kan flasken tages med hjem som et 

minde. Der kan maksimalt udleveres én flaske pr. Hole-In-One. 

Hvis spilleren er under 18 år, fejres begivenheden med en lille sodavand/øl efter samme 

princip som rommen.  

 

• Aflønning af frivillige 

Der har været en dialog omkring aflønning af frivillige, som ikke er klart defineret i 
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dokumentet ”Aflønning af frivillige”  

UL og LSS laver nyt udkast, hvor der defineres, hvem der hører ind under de forskellige 

kategorier.  

 

• Ladestander 

LSS har været i dialog med Norlys omkring etablering af ladestander uden omkostninger for 

SGK. Norlys kontakter deres samarbejdspartner Atea, som sender en konsulent ud den 2. 

december for at kigge på placeringsmuligheder.  

 

• Fritspilsaftale 

Fredericia har forespurgt om vi ønsker at indgå en fritspilsaftale med Fredericia, Mollerup, 

Herning, Haderslev og evt. Rold Skov.  

Vi har i dag allerede en fritspilsaftale med Mollerup og Rold Skov. Vi har en aftale med 

Fredericia og Herning omkring greenfee alle ugens dage til kr. 200,-. 

I 2022 har det givet os en indtægt på kr. 50.000, som vi ikke lige er villige til at undvære i 

2023. Derfor siger vi nej tak. Aftalen tages op til genforhandling i 2024. 

 

• Besparelse 

Vi er blevet kontaktet af Besparelser.dk ”Hele Danmarks indkøbsmægler”, der vil tilbyde os 

et samarbejde, hvor de gennemsnitligt kan spare os for kr. 3.400 pr. medarbejder. Men de 

gør det jo ikke gratis, så vi siger pænt nej-tak. Vi har allerede nogle rigtig gode 

indkøbsaftaler.  

8. EVT 

• TGL har været i dialog med ledelsen i Silverrudder (En årlig kapsejlads for solosejlere i 

Svendborg) omkring muligheden for hjælpe med at skaffe frivillige til deres årlige event. 

Udover at skaffe frivillige, kunne klubben f.eks. også komme med nogle gode tilbud til deres 

deltagere. 

TGL arbejder videre med opgaven og forsøger at få defineret mere præcist, hvad det er de 

ønsker hjælp til.  

KOMMENDE MØDER 

Bestyrelsesmøder:  

• 15. december  

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

  

Generalforsamling:  

• 2023: 23. marts  

 


