
Referat fra bestyrelsesmøde 

Dato 09 maj 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, Henrik Sørensen, Morten Larsen 

Uden stemmeret: 

Søren Meincke, Bo Frandsen 

Afbud  

 

Dagsorden 

Punkt  Tekst  Orientering/Beslutning 

1.  Nyt fra Shoppen  

 
• Kaffeautomaten er ofte i 

stykker. Pia ser på mulige 

løsninger. Der kontaktes 

mulige taler til Sct. Hans 

aften.  

2.  Nyt fra Chef-greenkeeperen 

 
• Der er travlhed med at klippe 

græs. Banen er generelt i fin 

stand, men mangler dog lidt 

vand.  

3.  Godkendelse af dagsorden  •  Dagsorden er godkendt 

4.  Nyt fra formanden 

- Henvendelse fra 

Medlem – kontingent 

kompensation 

- Generalforsamling i 

STOHF – beretning 

vedlagt 

- Øvrige henvendelser 

 

 

 

• Henvendelse fra medlem er 

drøftet, og tages op på senere 

bestyrelsesmøde. 

• Orientering omkring STHOF 

til bestyrelsen 

• Ingen øvrige henvendelser 

5.  Økonomi/personaleudvalg 

- Information fra mødet 

med Samsø Kommune 

d. 5. april 

- Økonomi v/Morten 

• Bestyrelsen er orienteret af 

formanden omkring mødet 

med Samsø Kommune 

• Økonomi- Balancen for 

30/04-22 er gennemgået.  

• Medlemsantallet er 

tilfredsstillende. Nye 

flexmedlemmer kan først 

optages fra 1/1 2023. 

• Forholdet med tidligere 



revisor Krogh- Thomsen er 

afsluttet. 

 

6.   Udvikling af en 

sygdomspolitik for Samsø 

golf klub. 

 

 

• Der skal udarbejdes en 

politik på området for at, 

imødekommen sager på 

området i fremtiden.  

 

7.  Personaledagen 

 

• Der er afholdt en god 

personaledag i sidste uge. 

Det gentages i september. 

8.  Vision-hvor skal Samsø 

Golfklub være i 2025 ? 

- Igangsættelse af dette 

arbejde 

•  Henrik Sørensen samler tre-

fire spørsmål du fra forslag 

fra personaledagen. Det skal 

danne grundlag for oplæget 

til Vision 2025 

• Forslag til investeringsplan  

 

9.   Nyt fra udvalgene 

 

• Baneudvalget: Henvendelse 

fra medlem vedr. 

overdækning af privat buggy. 

Der udsendes information til 

ejerne af private buggy. Nye 

kontrakter udarbejdes af 

Morten. Under punkter var 

Michael Svinth ikke tilstede 

grundet 

habilitetsspørgsmål. 

• Husudvalget: Henrik G 

udarbejder oplæg til 

installering af solceller. 

Henvendelse fra medlem 

vedr. overdækning af privat 

buggy. Det blev besluttet at 

overdække private buggyer. 

Det vil medføre en højere 

husleje for ejerne af private 

buggyer. Der udsendes 

information til de berørte 

parter. Overdækning er klar 

til sæson 2023. 

• Markedsføringsudvalget: 

Klubben annoncere i 

forskellige trykte medier. Der 

arbejdes på at komme på 

Instagram. Hver anden 



fredag annonceres der på 

Golf.dk.  

• Ansøgningsudvalget: 

Ansøgning til DGI 

resulterede i tilsagn på 

30.000 kr. til projekt Golf og 

Sundhed. 

Blot til orientering: 

junior/begynder bags er købt 

for penge klubben fik 

bevilget i 2021.  

• Regel og handicapudvalget: 

Der er afholdt regelaften med 

Brian Oswald.  

• ECCO tour: Der er udsolgt 

af hold til årets Pro-am.  

• Turneringsudvalget: Det er 

stadig en udfordring at få 

medhjælpere.  

 

10.  Evt. • Intet under evt. 

Referent  Jacob B Sørensen 

 

 

Referat godkendt: 

 

___________________________              ________________________ 

Michael Svinth                                         Lasse Bundgaard 

 

 

__________________________            __________________________ 

Jacob Sørensen                                           Henrik Gylling 

 

 



__________________________            ___________________________ 

Henrik Lindbøg Hansen                          Henrik Sørensen 

 

 

 

________________________________ 

Morten Larsen 

Uden stemmeret: 

 

______________________________               _______________________________ 

                  Bo Frandsen                                        Søren Meincke 


