
Referat fra bestyrelsesmøde 

Dato 04 April 2022 

Klokken 16.30 

Sted Samsø Golfklub  

Deltagere Michael Svinth, Lasse Bundgaard, Henrik Gylling, Henrik Lindbøg Hansen, Jacob B 

Sørensen, Pia Bundgaard, Stig Helm-Petersen 

Uden stemmeret: 

Søren Meincke, Bo Frandsen 

Afbud Henrik Sørensen, Morten Larsen 

 

Dagsorden 

Punkt  Tekst  Orientering/Beslutning 

1.  Nyt fra Shoppen  

 
• Præsentation af ny 

medarbejder i shoppen. 

• En opfordring til medlemmer 

om at, støtte op om Samsø 

festival i form af vagter. 

• Booking af grupper er på 

niveau med 2021 pt. 

 

2.  Nyt fra Chef-greenkeeperen 

 
•  Greenbunker har fået skiftet 

sand. Der er forbrugt noget 

mere sand end beregnet. 

• Nye maskiner ankommer i 

denne uge. 

• Arbejdsdagen var en stor 

hjælp for greenkeeperne.  

• Backtee på huld 8 er under 

udarbejdelse. 

3.  Godkendelse af dagsorden  •  Dagsorden er godkendt 

4.  Nyt fra formanden 

- Fødevarestyrelsen 

- Møde med Samsø 

Kommune 

- Sponsorat til STOHF 

- Øvrige henvendelser 

 

• Der bliver udarbejdet et 

egenkontrolprogram samt 

risikovurdering af teltet, så vi 

i fremtiden kan sælge mad 

igennem klubben.  

• Der er møde med Samsø 

Kommune omkring klubbens 

engagement og betydning for 

øen. 

• Der er lavet et sponsorat til 

STHOF på fire greenfee 

billetter i forbindelse med 

Open By Night. 



5.  Økonomi/personaleudvalg 

- Personalesamtaler 

- Økonomi 

• På medlemssiden er vi på 

højde med sidste år.  

• Personalesamtaler er 

afsluttet. 

• Balance pr. 31/03-22 er 

fremlagt 

6.   Generalforsamling 5 Marts 

2022 

 

 

 

• Revisor. Der er kontakt til 

Deloitte og en ny revisor for 

klubben er fundet. 

7.  Vision-hvor skal Samsø 

Golfklub være i 2025 ? 

- Igangsættelse af dette 

arbejde 

•  Punktet flyttes til næste 

møde 

8.  Nyt fra udvalg • Turneringsudvalg: Den første 

turnering blev aflyst 

midtvejs. Det blev besluttet 

af gennemføre turneringen på 

et senere tidspunkt. 

• Bestyrelsen har bedt 

sportsudvalget om at have 

mere fokus på regel og 

etikette på banen. 

• Regel- og handicapudvalget: 

Der er regelaften med Brian 

Oswald d 21/4 kl. 19.00 på 

Besser efterskole 

• Juniorudvalg: Prisen for 

deltagelse i Juniorcampen 

sættes op fra 750,- til 900,-  

for medlemmer og fra 1050,- 

til 1200 for ikke medlemmer. 

• Sponsorudvalget: Der 

mangler kun underskrift fra 

en enkelt sponsor.  

• Markedsføringsudvalget: 

Klubben har annonce og 

pressemeddelelse om 8305 

medlemskaber i Oplev 

Samsø i april måned. 

Desuden byder vores green-

keeper Carsten Olsen 

velkommen til Golfbanen og 



Samsø i Oplev Samsø. 

I uge 14 har klubben en halvside 

annonce i DGU’s medlemsblad, som 

kommer i postkassen hos ca. 

170.000 golfspillere. 

Desuden kommer der løbende 

banner-reklame i nyhedsbrevet fra 

Golf.dk i april og maj måned, 

målrettet green-fee spillere. 

Udkommer til ca. 65.000 golfspillere 

3 gange om ugen. 

I april måned kører vi fortsat 

reklame på Facebook for 8305 

medlemskab, golfkørekort og green-

fee annoncer. 

Klubben er med i GolfXtra’s digitale 

magasin i april, som modtages af ca 

30.000 golfspillere. 

• Ansøgningsudvalget:  Der er 

sindsendt ansøgning til DIF 

og DGI’s foreningspulje. 

9.  Evt. • Der undersøges muligheder 

for en Erfa tur for 

bestyrelsen. 

 

Referent   

 

 

Referat godkendt: 

 

___________________________              ________________________ 

Michael Svinth                                         Lasse Bundgaard 

 

 

__________________________            __________________________ 

Jacob Sørensen                                           Henrik Gylling 

 



 

__________________________            ___________________________ 

Henrik Lindbøg Hansen                          Henrik Sørensen 

 

 

 

________________________________ 

Morten Larsen 

Uden stemmeret: 

 

______________________________               _______________________________ 

                  Bo Frandsen                                        Søren Meincke 


