
Referat fra bestyrelsesmøde 

Dato 20. December 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  

 
•  Der er lavet ny aftale med 

Carlsberg, for de næste tre år. 

Der kommer nyt fadølsanlæg 

i teltet, evt. nye køleskabe i 

klubhuset. 

• Golfmore bliver installeret i 

Januar-februar. 

 

2.  Nyt fra Chef-greenkeeperen 

 
• Fairways bliver klippet. Div. 

Maskiner bliver serviceret. 

• Der er modtaget pris på 

udskiftning af sand i alle 

bunkers på banen (18 hullers) 

 

3.  Godkendelse af dagsorden 

 
• Dagsorden godkendes 

4.  Nyt fra formanden. 

 

• Der er krav om brug af 

mundbind i klubben.  

EDC har henvendt sig vedr. 

sponsorplus aftaler. 

Sponsorudvalget kommer 

med et oplæg til ændringer af 

aftalerne. 

• Der er ikke modtaget 

information fra Samsø 

Kommune vedr. leje af 

arealerne.  

 

5.   Økonomi/Personaleudvalg 

a. Status for 

Stillingsopslag 

• Der har været fire samtaler til 

de to stillinger klubben har 

opslået. Mai Fihl Worre er 

ansat som deltids bogholder 



v/Michael 

b. Økonomi 

v/Morten. 

 

 

fra 01.01.2022. 

• Anna Danielsen er ansat som 

sekretariatskoordinator  i en 

tidsbegrænset stilling fra 

01.04.2022 til 30.09.2022 

• Der er afsat midler til 

ansættelse af en ferieafløser, 

som der søges efter.  

• Der er afholdt 

personalesamtaler for flere 

medarbejdere, de resterende 

forventes afholdt inden nytår.  

 

Økonomi:  

• Morten udsender 

sammenligning af balance i 

forhold til Budget. 

Økonomien ser fornuftig ud, 

og på niveau med sidste år. 

 

Budget: 

• Budget rammer for 2022 er 

fremlagt og 

forhåndsgodkendt. Endeligt 

budget kommer til næste 

møde. 

 

6.  Forslag fra Greenkeeper/shop 

til indkøb af 2 ”brugte 

buggy’er”  

•  Det besluttes at indkøbe to 

brugte buggy’er incl. nye 

batteripakker. 

7.  Ansøgningsudvalg v/Henrik S.  

Ansøgningsudvalg: 

• Der er givet afslag på vores 

ansøgning til Samsø Fonden.   

8.  Nyt fra udvalgene: 

Turneringsudvalg 

Markedsføringsudvalg 

Husudvalge 

 

Turneringsudvalg: 

• Der arbejdes med 

arrangementer i forbindelse 

med besøg af Thomas Bjørn. 

• Tv2 og Tv3 har forespurgt på 

TV dækning af turneringen 

”Thomas Bjørn Samsø 

Classic” sponsoreret af 

Samsø Festival” 

 



• Golfavisen og Golf extra har 

annonce omkring Samsø 

Golfklub.  

• Der annoncers i Nordic 

Golfers i 2022 udgave. 

• Der annonceres i Samsø 

Ferieavis. 

Husudvalget: 

• Nye bag skabe bliver med El 

så trolleyer kan lades. Leje af 

sådanne skabe bliver til en 

øget pris i forhold til normal 

skabe. 

 

9.  Evt. Næste bestyrelsesmøde:  

• 24-01-2022 kl. 16.30 

• 21-02-2022 kl.16.30 

• 14-03-2022 kl. 16.30 

 

Generalforsamling: 

• 05-03-2022 

 

Der er modtaget forslag om 

udvidelse af trænerfaciliteter. 

Husudvalget kommer med et oplæg 

til bestyrelsen. 

 

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  


