
Referat fra bestyrelsesmøde 

Dato 20. September 2021 

Klokken 17.00 

Sted Samsø Golfklub  

Deltagere Michael Svinth, Morten Larsen, Henrik Sørensen, Lasse Bundgaard, Henrik Gylling, 

Henrik Lindbøg Hansen, Pia Bundgaard, Stig Helm-Petersen 

Uden stemmeret: 

Helge Fransen, Jacob Bonde Sørensen  

Afbud  

 

Dagsorden 

Punkt  Tekst  Orientering/Beslutning 

1.  Nyt fra Shoppen  •  Klubmesterskab er afholdt i 

weekenden. Det opfordres til 

en evaluering af arrangementet, 

af turneringsudvalget. Der er 

fundet plads til fire bagskabe 

mere. Personaletur Onsdag d. 

22/9 går til Mollerup Golfklub 

2.  Nyt fra Chef-

greenkeeperen 
• Banen er ved at bære præg af 

en lang sæson. Den er ”slidt” 

enkelte steder. Der er afprøvet 

nye maskiner på banen. Der 

kommer tilbud på de enkelte 

maskiner og Stig kommer med 

et oplæg til Bestyrelsen på 

investeringer. 

 

3.  Nyt fra ”Golfspiller i 

centrum” v/ Henrik 

Sørensen 

• Der er generelt rigtig god 

tilfredshed med Samsø 

Golfklub. Stor ros til banen og 

medarbejderne.  

• Nuværende medlemmer 

opfordres til at tage hånd om 

nye medlemmer.  

• Samsø Golfklub er placeret i 

den bedste tredjedel i landet.  

• Der opfordres til at justere i 

spørgsmål, så de afspejler 

forholdene i Klubben. 

• Først på sæsonen var der 

utilfredshed med Greens, samt 

en generel utilfredshed med 

bunkers.  



• Besvarelser fra greenfee gæster 

placere Samsø Golfklub på en 

tredje plads.  

 

4.  Godkendelse af dagsorden • Dagsorden er godkendt 

5.   Referat fra seneste 

bestyrelsesmøder 
• Referatet er godkendt 

6.  Nyt fra formanden • Der er kommet en henvendelse 

omkring turnering på tværs af 

Norden. Præmien er et 

scollership til en golfklub i 

Skotland. Klubben udbeder sig 

mere materiale omkring 

turneringen. 

• Henvendelse fra Sambiosen på 

deltagelse i Webseminar.  

• Samarbejdet med 

forsikringsmægleren opsiges 

pr. 30/9. Klubben vil være 

fritstillet til selv at kunne 

tilpasse forsikringer.  

• Der skal laves en plan for næste 

sæson omkring træning.   

7.  Økonomi Status v/Morten 

Larsen. a. Budget for 2022 

– Arbejdsmetode 

• Der er til stadighed problemer 

med at levere balancer mm fra 

revisoren.  

• Budget 2022. Morten og 

Michael udarbejder budget for 

2022 og rundsender til 

bestyrelsen.  

8.  Frivilligt arbejde i SGK. a. 

Status i Shoppen b. 

Reorganiserings tanker. i. 

Bogføring vs Bogholderi vs 

Sekretariats opgaver – 

bilag vedlagt (udkast). ii. 

Butikspersonale vs 

Rengøring iii. Nye opgaver 

vs Nye muligheder 

Vi ser ind i en fremtid hvor vi 

formoder, at det bliver svære at 

mønstre frivillig arbejdskraft i 

klubben.  

• Der er forslag til oprettelse af et 

sekretariat, for at aflaste en del 

af det frivillige arbejde, samt en 

intern bogholder. Der sættes 

penge af i budgettet 2022. 

9.  Nyt fra udvalgene • Sponsorudvalget: Der har 

været annonce i Golfbladet.  

Ny sponsoraftale med Lifrstyle 

GOLF v. Claus Macholm. 

Parkeringspladsen fra 1 januar 

2022 til 31/12 2024 

Sportsjournalisterne har været 

på besøg, og uddeler store 



roser til banen og klubben som 

helhed. 

• Kantineudvalget: Teltet bliver 

sendt til rens efter sæsonen.  

• Voucher til etablering af lade 

stader skal bruges inden 1/12-

2021. 

 

10.  Evt. • Der er stor ros til klubbens 

Pink Cup damer, da de har 

gjort en ekstraordinær indsats 

ved årets Pink Cup og vundet 

hovedpræmien ved at indsamle 

flest penge pr medlem. Flot. 

 

Referent  Jacob Bonde Sørensen 

 

 

Referat godkendt: 

 

___________________________              ________________________ 

Michael Svinth                                         Lasse Bundgaard 

 

 

__________________________            __________________________ 

Mette Kramer                                           Henrik Gylling 

 

 

__________________________            ___________________________ 

Henrik Lindbøg Hansen                          Henrik Sørensen 

 

 



________________________________ 

Morten Larsen 

 

Uden stemmeret: 

 

______________________________               _______________________________ 

                  Helge Fransen                                        Jacob Bonde Sørensen  


