
Referat fra bestyrelsesmøde 

Dato 21 Februar 2022 

Klokken 16.30 

Sted Samsø Golfklub  

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

Lindbøg Hansen, Mette Kramer, Pia Bundgaard, Stig Helm-Petersen 

Uden stemmeret: 

Helge Fransen, Jacob Bonde Sørensen  

Afbud Morten Larsen 

 

Dagsorden 

Punkt  Tekst  Orientering/Beslutning 

1.  Nyt fra Shoppen  

 
• Der bliver lavet status på 

medlemsantallet efter 1. 

marts.  

• Klubben har få 25 stk. 

festival billetter til salg i  

shoppen.  

• Arbejdsdag d. 26/3 2022 kl. 

09.00 

2.  Nyt fra Chef-greenkeeperen 

 
• Der kommer to nye 

greenklippere samt en demo 

maskine til kommende 

sæson.  

• Michael og Svend starter 

medio marts og Carsten 

starter ca. 1 april. 

• Der bliver indkøbe nye flag 

til alle greens.  

3.  Golfspilleren i centrum v. 

Henrik Sørensen 

 

• Gæsteundersøgelsen giver 

generelt Samsø Golfklub en 

høj score.  

• Medlemsundersøgelsen er 

overvejende positiv.  

4.  Godkendelse af dagsorden • Dagsorden er godkendt 

5.  Nyt fra formanden. 

a. Golfens Dag d. 

24. april 

b. DGUs 

repræsentants

kabsmøde d. 

18 og 19 marts 

i Odense 

• Samsø Golfklub tilmelder sig 

den nationale Golfens dag. 

(tilmelding inden 7 marts) 

• Michael S regner med at 

deltage i 

repræsentantskabsmødet. 

• Klubben er indbudt til 

generalforsamling i 

Sambiosen.  



c. Generalforsam

ling Sambiosen 

d. 16. marts kl. 

17.30 

d. Møde med 

Samsø 

Kommune 

omkring SGKs 

status 

Øvrige 

henvendelser 

 

• Michael booker et møde med 

kommunen omkring status 

for Samsø Golfklub. 

6.   Økonomi/Personaleudvalg 

a. Personalesamtaler 

status. 

b. Økonomi v/Michael. 

 

 

 

 

• Der er afholdt personale 

samtaler med flere 

medarbejder.  

• Der er lavet aftaler med 

trænerteam (Jesper og Mette) 

for kommende sæson. 

Klubben og trænere ønsker, 

at være mere synlige for 

medlemmer og gæster. 

• Den nye bogholder er godt i 

gang i klubben.  

• Kontingent for 2023 

forventes uændret. 

 

7.  Generalforsamling d. 5. 

marts 2022 på Flinchs Hotel 

kl. 14.00. 

 

• Afholdes på Flinchs Hotel kl. 

14.00.  

• Bestyrelsen afsøger mulige 

emner til suppleanter.  

8.  Forslag til fællestræning • Oplægget til træner teamet er 

gennemgået i bestyrelsen. 

 

9.  Forslag om igangsættelse af 

udskiftning af sand i alle 

bunkere på Stor bane 

 

• Bestyrelsen har vedtaget 

igangsættelsen af udskiftning 

af sand i bunkere 

10.  Vision – Hvor skal Samsø 

Golf Klub være i 2025? 

• Bestyrelsen, div. udvalg og 

de ansatte bliver bedt om, at 

overveje hvilke visioner 

klubben skal have for 

fremtiden. Punktet kommer 

på næste dagsorden til næste 

bestyrelsesmøde. 



 

 

11.  Nyt fra udvalgene 

 

• Turneringsudvalget: Der er 

kun tre ledige hold tilbage til 

ProAm. Der forventes 36 

hold,  samt 72 pro spillere.  

• Markedsføringsudvalget: 

Klubben har annonce i den 

nye turistavis. Annonce i golf 

extra.  

Klubben annoncere i DGU 

bladet. 

• Sportsudvalget:  

Der er tilmeldt flere hold til 

turneringer i kommende 

sæson. Veteran, senior region 

og Super veteran.   

Juniorcamp tilmelding  kan 

ske fra d. 8 April.  

• Sponsorudvalget:  

Udvalget har besøgt næsten 

alle sponsorer for, at 

opretholde den gode dialog 

med klubbens sponsorer.  

• Regel og handicap udvalget: 

Forespørgsel på en regel og 

handicap aften.  

• Eon ønsker at opstille en 

ladestander til elbiler på 

klubbens P plads. 

 

 

12.  Eventuelt 

 

• Intet under eventuelt 

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  


