
	

 

REFERAT BESTYRELSESMØDE DEN 15. DECEMBER 2022 
DELTAGERE I MØDET 

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

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

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

 
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 november 
b. Budget 2023 
c. Medlemstal  

 
4. Håndbog for bestyrelse og udvalg 

 
5. Aflønning af frivillige 

 
6. Greenfee 2023 

 
7. Fredagsturnering 

 
8. Orientering fra formanden 

 
9. Orientering fra udvalg 

 
10. Orientering fra sekretariatet 

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

Dagsorden godkendt og referat fra den 22. november underskrevet 

2. ORIENTERING OM BANEN V. KA 

• Vi er færdig med at fælde det vi havde planlagt. Der mangler stadig beskæring af en del 
træer. 
 

• Der er blevet ryddet op efter Forstas, der fældede træerne på hul 12 for Bane Danmark. 
 

• Der er tyndet kraftigt til højre for 4. green op imod 14. tee, for at give mere luft og lys til 
green. 
 

• Vi har lavet en hel del flis som er blevet lagt ud på en del af vores stier. 
 

• Mads (vores frivillige træfælder) har fældet lidt træer i højre side på hul 8 på 9-huls banen 
så det nu er muligt at se hele bunkeren fra gul tee.  
 

• Al pilebevoksning på hul 7 på 9-huls banen til venstre for green vil blive fjernet. 
 

• Alle maskiner er vasket og smurt, nu mangler de bare at blive serviceret. 
 

• I forbindelse med tømning af vandingsanlæg, har vi fundet en mulig læk på et rør ved en 
stor tilfældighed, imellem hul 6 og 9 på 9-huls banen. Den bliver nu repareret 
 

• Drivingrangen er fortsat åben. Man skal dog selv samle bolde.  
Alle øvrige træningsområder er lukkede. 
 

• KA blevet gjort opmærksom på, at flere spillere har oplevet at være ved at falde/glide, når 
de går fra vinterbanens hul 3 (16. green) til teestedet på hul 4 (hul 2 på 9-huls banen)  
Iflg. KA, så er det fordi de ikke følger vejen, men forsøger at tage en genvej. Der bliver nu 
sat en snor op til at guide spillerne  

2A. BANEUDVALG V. EV 

• Referat fra Baneudvalgsmødet er sendt ud til Banepanel og Bestyrelsen. Referatet er lagt på 
hjemmesiden under banen https://svendborggolfklub.dk/baneudvalg/  
 

• Ebbe forsøger at få kontakt til Faaborg Skiklub, så vi kan få lavet spor med til ski. Vi ønsker 
ikke at lave markedsføring via Danmarks Skiforbund, men begrænser det til Faaborg Skiklub 
– dvs. lokalområdet.  
 

• Opfølgning på forslag fra banepanelet  
o Røde pæle i venstre side på sidste del af hul 1 (18 huls)  

§ Det kræver en ny rating af banen, at lave hegnet til strafområde. Rolf 
kontakter DGU om dette  
 

o Hul 16 – pukkel til venstre for højre fairwaybunker ønskes udjævnet 
§ Baneudvalget vurderer at dette er en naturlig forhindring af banen 

 
o Udjævning af bakkerne på hul 2, 5 og 12 (18 huls), for bedre udsyn.  
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§ Dette ses ikke muligt i nærmeste fremtid, grundet økonomi.  
 

o Hvidt teested på hul 11 ønskes forbedret 
§ Baneudvalget vurderer, at det er meget dyrt at lave dette teested godt, i 

forhold til, hvor lidt det bruges. Der undersøges i stedet en løsning med en 
eller to måtter.  
 

o Der ønskes flere ”mål” på drivingrange, og gerne med målafstande på hvert enkelt 
udslagssted 

§ Det er problematisk at sætte flere mål på rangen, da det besværliggør 
boldopsamling og græsklipning. Der arbejdes dog på en løsning. Det 
undersøges yderligere at få lavet afstandsmarkeringer på hvert enkelt 
udslagssted.  
 

• Under punktet evt. blev der drøftet:   
o Efter ønske fra vores medlemmer, er der sat et bord- og bænkesæt ind under 

halvtaget ved bagladen, hvor man kan sidde og hygge sig efter runden. Det står der 
kun her i vintermånederne, hvor restauranten er lukket.  

o Der mangler et ur på startladen ved det sorte hus på drivingrangen. Der skal en ny 
skive på. Det kommer der til den nye sæson. 

o Klokke på hul 7 på 9-huls banen gået i stykker igen igen.  
Vi har mange klokker på vores bane, derfor undersøges det nu om der findes en 
mere holdbar løsning med evt. lyssignal (solcellelampe), som ville kunne bruges. 
 

• UL spurgte ind til det nye baneudvalg, hvordan fungerer det?  
Iflg. EV, så fungerer både Baneudvalget og Banepanelet rigtig godt. Vi har rigtig stor glæde 
af at have fået Allan Brandt fra DGU med i udvalget, da han kan yde kvalificeret sparring til 
både KA og hele Baneudvalget. Derudover ved Allan en masse om, hvad der rør sig i andre 
klubber – dvs. vi ikke altid står alene med en udfordring. Derudover kender han til mange af 
de ting, der rører sig i DGU i forhold til kampagner m.m.  

3. ØKONOMI V. TGL 

• Gennemgang månedsregnskab for november måned 
Vi er tæt på at kunne se, hvor vi lander på året.  
Indtægter ser rigtig godt ud. Omkostninger ligger pt. under niveau. Rigtig positivt resultat.  
Lidt udfordringer omkring likviditet, da vi har betalt en del af på vores kortfristet gæld.  
 
Møde med Fynske Bank i december, hvor vi fik stor ros.  
 
Den 20. december har FFU møde med Nykredit for at få belyst om vi evt. kan omlægge 
noget af vores kortfristet gæld til langfristet gæld, så vi over tid kan opbygge en 
likviditetsreserve.  
 
JRM havde et ønske om, at der når var blevet sendt en ”Obs-mail”, at man så også fik en 
kort orientering på mail, når der var fundet en afklaring. Der går for lang tid, hvis man først 
bliver orienteret på førstkommende bestyrelsesmøde.   
 

• Budget 2023 
Gennemgang af budgetforslag. 
Det er et meget konservativt forslag, men et godt udgangspunkt til at arbejde videre med. 
2023 bliver ikke det store investeringssår. 
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Vi skal forsøge at imødegå uventede omkostninger. F.eks. reparation af ladestik på buggyer, 
hvor medlemmerne kører dem over (læs: Ikke har formået at hænge ledningen op på 
væggen), beløber sig til kr. 2.500 pr. gang. Vi kunne overveje om der skal sættes en trisse 
op ud for hver buggy, som sørger for at rulle ledningen op, når den tages ud. 
 

• Gennemgang af medlemstal pr. 30. november 
Positivt – vi slutter året af med +1 i forhold til 1. januar 2022. I forhold til udmeldingerne 
fra DGU om 10% nedgang, så ser det jo rigtigt godt ud for klubben.  

 

4. HÅNDBOG FOR BESTYRELSE OG UDVALG 

• Gennemgang af håndbogen  
 
Punktet ”Forretningsorden for bestyrelsen”, afsnittet ”Konstituering” tilrettes 
Punkt 2 og 3 sammenskrives til ét og teksten Bestyrelsen vælger en formand, næstformand 
og så vidt muligt en controller bland sine medlemmer fastholdes. 
 
Afsnittet ”Andre bestemmelser” omskrives til: Ændringer i den nærværende 
forretningsorden kan kun ske, hvis der er et flertal i bestyrelsen herfor.  
 
Punktet ”Forretningsorden for Baneudvalget”, afsnittet ”Banepanel” Her rettes KIK til 
grupper, da der er flere af de nævnte grupper, der ikke er defineret som KIK 
 

• JRM havde foreslået at slå Rekrutterings-, Begynder- og Kaninudvalg samlet under én hat, 
da dette ikke er drøftet i bestyrelsen fastholdt vi den gamle tekst. Der nedsættes et udvalg 
bestående af JRM, FL og IS, der drøfter dette igennem og vender tilbage til bestyrelsen.  
 

• Under ”Juniorarbejde”, ”Handicapudvalg”, ”Sports- og Turneringsudvalget / 
Danmarksturneringen” og ”Regionsgolf” har vi Handicapudvalget beskrevet en regel for 
medlemmers deltagelse i turneringer og hold, der repræsenterer klubben.  

o Reglerne fjernes fra ovenstående punkter og omdefineres under ”Handicapudvalget” 
til en hensigtserklæring 

 
Håndbogen rettes til sendes ud som ”Godkendt af bestyrelsen december 2022” 

5. AFLØNNING AF FRIVILLIGE 

• Dokumentet blev gennemgået og tilrettet. 
sendes med referatet ud til endelig godkendelse 

6. GREENFEE 2023 

• Greenfeepriser reguleres i 2023 – se efterfølgende tabel. 
  
Gældende rabatordninger:  
 
På 18-huls banen, kan et fuldtidsmedlem i Svendborg Golf Klub medbringe op til tre 
gæster med fuldtidsmedlemskaber og med fuldgyldigt DGU kort, i samme starttid til kr. 
250,- pr gæst / kr. 125,- for juniorer. 
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Fuldtidsmedlemmer af Fynske klubber kan på hverdage spille 18-huls banen til kr. 
250,- Dette gælder ikke for medlemmer af Ærø Golfklub & Great Northern. 
 
På 18-huls banen kan op til tre juniorer spiller gratis ifølge med fuldt betalende voksen 
greenfee gæst. 

 
18-huls bane Nuv. Ny Gæst Nuv. Gæst ny 

Senior 375,00 400,00 200,00 250,00 
Junior 175,00 200,00 100,00 125,00 

9-huls bane Nuv. Ny Gæst Nuv. Gæst ny 
Senior 200,00 250,00 200,00 250,00 
Junior 100,00 125,00 100,00 125,00 

Par 3-banen Nuv. Ny Gæst Nuv. Gæst ny 
Senior & Junior 75,00 75,00 75,00 75,00 

7. FREDAGSTURNERING 

• Bestyrelsen har tidligere besluttet, at Fleksmedlemmer skulle betale kr. 100,- for at deltage 
i Fredagsturneringen på 18-huls banen  
 
Ellen Østa har haft det oppe i Sports- og Turneringsudvalget og her er man bekymret for om 
det betyder, man er nødt til at stoppe med turneringen, da det bliver for dyrt for 
Fleksmedlemmer at deltage.  
 
Turneringsfee for Fredagsturneringen er, som for alle andre Turneringer i Svendborg Golf 
Klub, kr. 75,-. Turneringen er baseret på det sociale, så derfor er fællesspisning en del af 
konceptet, dvs. prisen på maden kommer oveni og dertil skal Fleksmedlemmer så lægge 
yderligere kr. 100,- i greenfee.  
 
Der blev i 2022 afholdt 4 Fredagsturneringer med i alt i alt 214 heraf 44 fleksmedlemmer 
(26 forskellige)  

o 20. maj: 40 spillere heraf 6 Fleksmedlemmer 
o 17. juni: 56 spillere heraf 18 Fleksmedlemmer 
o 19. august: 40 spillere heraf 7 Fleksmedlemmer 
o 23. september: 78 spillere heraf 13 Fleksmedlemmer  

 
Bestyrelsen indgik kompromis gældende for 2023: Fleksmedlemmer har gratis greenfee til 
Fredagsturnering over 12 huller på 18-huls banen.  
I 2024 skal Fleksmedlemmer betale greenfee – alternativt skal Fredagsturneringen afvikles 
på 9-huls banen – evt. med en efterfølgende puttekonkurrence, hvor det sociale stadig er i 
højsæde.  

8. ORIENTERING FRA FORMANDEN 

• Møde med naboen. Rigtig godt møde; mange ting blev vendt bl.a. at naboen er udfordret i 
forhold til deres forsikringsselskab; en løsning kan være, at golfklubben køber tagplader og 
lægger dem op. 

• Møde med shoppen. Klubben har aftalt at overtage gitter og logobolde. 
• Møde med Fynske Bank. En gennemgang af klubbens resultatopgørelse, og der blev talt om 

en langsigtet løsning af klubbens behov for likviditet. Et godt og positivt møde. 
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• Lønsamtaler med medarbejderne, herunder mængden af overarbejde. Timer der ikke kan 
afspadseret udbetales.  

• Møde med restauranten. Vi har genforhandlet aftalen. Året er gået rigtig godt. Jane er 
meget glad for at være her.  

• Ny aftale med AL-regnskab er indgået for 2023 
• Møde med Nykredit den 20. december, om at se på klubbens engagement.   

 
 

9. ORIENTERING FRA UDVALG  

• IS: Besøg af Tidlig Demensramte fra Svendborg Kommune er desværre blevet aflyst pga. 
vejret. Vi finder en ny dato i marts 2023 

• JRM: Kvinder & Golf  
Vi er allerede begyndt at få tilmeldinger til Kvinder & Golf. Vi håber at kunne afholde et 
møde med interesserede hjælpere den 18. januar 2023. 

• JRM: Shoppen 
JRM har talt med flere interessenter og skal afholdes møder med interesserede – JRM 
vender tilbage med datoer.  

• UL: Husudvalget 
Møde i husudvalget, med status over året der gik og planlægning af det kommende år.  

o Maling af klubhuset indvendigt, vi starter med shoppen, kontorer til næste år. 
o Store rengøringsdag afholdes lørdag den 25. marts kl. 8.30 
o Udfordringer med gulvet i restauranten og i køkkenet. Gulvene er glatte. Morten Sol 

kontakter Jane for at se, om han kan rense dem af og lave en ny belægning. 
o Inger og Henning Dahl giver vores borde i restauranten olie, så de igen kan blive 

pæne 
Referater fra møder i Husudvalget kan fremover findes på hjemmesiden 
https://svendborggolfklub.dk/klubhusudvalg/ 

10. ORIENTERING FRA SEKRETARIATET  

• Juleferie  
Vi går på juleferie i morgen fredag den 16. december  
Kontoret er lukket frem til den 1. februar, vi er dog på kontoret med jævne mellemrum for 
at løse de opgaver, der skal være på plads inden sæsonstart. 

• Kontingentkørsel for 2023 er kørt 
• Fakturering af sponsorer 2023 

Vi regner med at kunne sende opkrævninger ud til 35 af vores sponsorer inden jul. 
Vi har 29 aftaler, som der skal genforhandles.  

• Inkasso-sager  
Vi er gået i gang med at oprette inkasso-sager vedr. manglende indbetalinger for 2021  

11. EVT 

• JRM Har vi overvejet at få en praktikant ind til at hjælpe med Markedsføring? Overveje at få 
en ind til at hjælpe med. 
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KOMMENDE MØDER 

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

  
Generalforsamling:  

• 2023: 23. marts  
 


