
Referat fra bestyrelsesmøde 

Dato 24 Januar 2022 

Klokken 17.00 

Sted Samsø Golfklub  

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

Lindbøg Hansen, Pia Bundgaard, Stig Helm-Petersen 

Uden stemmeret: 

Helge Fransen, Jacob Bonde Sørensen  

Afbud Mette Kramer og Morten Larsen 

 

Dagsorden 

Punkt  Tekst  Orientering/Beslutning 

1.  Nyt fra Shoppen  

 
• Ny Probox bliver installeret 

Primo februar. 

• Golxbox afholder kursus for 

medarbejdere i klubben. 

• Ø-Golf fortsætter uændret i 

2022 

2.  Nyt fra Chef-greenkeeperen 

 
• Der er gåsebillelarver 

på enkelte greens. Ellers ser 

banen generelt godt ud.  

• Der undersøges 

muligheder for forskellige 

baneforbedringer til sæson 

2022. 

 

3.  Godkendelse af dagsorden 

 
• Dagsorden godkendes 

4.  Nyt fra formanden. 

 

• Henvendelse fra et 

medlem er diskuteret. 

Bestyrelsen henholder sig til 

klubbens vedtægter i den 

konkrete sag.  

 

5.   Økonomi/Personaleudvalg 

a. Status for 

Stillingsopslag 

v/Michael 

b. Økonomi 

v/Morten. 

 

 

 

• a. Udkast til kontrakt 

med daglig leder af shoppen 

er gennemgået og godkendt 

af bestyrelsen. 

• b. Der er udsend 

kontingentopkrævninger for 

sæson 2022.  Udkast til 

budget for 2022 gennemgået. 

Det indstilles at kontingent 



for 2023, som udgangspunkt 

forbliver uændret. Udkast til 

regnskab kommer snarest 

muligt. 

 

6.  Generalforsamling d. 5. 

marts 2022  

 

• Der indkaldes til 

generalforsamling via 

Golfbox jf. vedtægter.  

7.  Udvikling af ”Kontor-

funktion i SGK (sekretariats 

funktion)” 

• Personaleudvalget og 

Pia definere opgaverne i 

samarbejde 

8.  Sponsorudvalg – Forslag om 

en revision til SGKs 

Sponsor-plus aftale 

 

• Et Sponsor Plus 

medlemskab koster årligt kr. 

4.500. 

Det er et fuldtidsmedlemsskab. 

Kan oprettes til ejer/ejerne af 

virksomheden, og ansatte i denne, 

som tegner et årligt sponsorat i 

Samsø Golfklub, på minimum kr. 

5.000. 

Det er virksomheden som anviser, 

hvem der skal oprettes med Sponsor 

Plus Medlemskab. 

Samlet faktura på sponsorat og 

Sponsor Plus Medlemskab 

fremsendes til sponsor, jævnfør 

sponsoraftalen. Morten, Pia og 

Henrik S. aftaler nærmere omkring 

det praktiske i forbindelse med 

oprettelsen af Sponsor Plus 

Medlemsskaber. 
 

9.  Ansøgningsudvalg v/Henrik 

S. 

• Information omkring 

muligheden for at søge 

midler via STHOF og LAG. 

• Stig og Henrik S. 

arbejder videre omkring 

muligheden for at udarbejde 

et LAG-projekt. 

 

10.  Drift af ”Telt” og rammer 

for kommende drift i 2020 – 

Nedsættelse af ”Kantine-

udvalg” 

• Henrik G, Henrik S og 

Michael S laver et oplæg til 

bestyrelsen omkring ”teltet” 

til kommende sæson. 



 

11.  Nyt fra udvalgene 

 

• Husudvalget. 

Trænerfaciliteter, udskydes 

til næste møde. Varmepumpe 

er defekt og dele af den skal 

skiftes, anslået pris 65000,- 

12.  Eventuelt.     

 

• Bestyrelsen overvejer 

hvilke mål og visioner der 

skal være for klubben i 

fremtiden.  

• Henvendelse omkring 

afholdelse af en regelaften. 

Henrik Gylling arbejder 

videre med det. 

 

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  


