Bestyrelsesmøde 27. september 2012
Referent Henrik Karmark
Udover bestyrelsen deltog: Per Sørensen (PSØ) og Benny Jensen (BJ)
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1. Velkomst – Formanden (PF)
a. Formanden bød velkommen efter en tur omkring det nye
maskinhus
2. Godkendelse af referat fra mødet 21. juni 2012 (HK)
a. Herunder gennemgang af udestående punkter fra sidste
møde
i. Ranglisteturneringen er nu lagt i GolfWorks og inden
7. oktober er alle gamle turneringer lagt i systemet
ii. Tordenly afventer fortsat kommunens godkendelse
denne kan ikke forventes før ultimo 2012
iii. JS har aftalt møde med DiBa 11. oktober hvor
”staldene” vises frem

3. Orientering fra formanden (PF)
a. Orientering om ERFA-møde 25. september
i. Rabatordningen mellem ERFA klubberne (Dragør,
Holbæk, Køge, Hedeland, Sorø, fastholdes til
greenfee – 100,- kr. Aftalen med Korsør om frit spil
aftales endeligt efter Korsørs generalforsamling
senere i år.
Efter aftale med Holbæk GK, søges 3+ aftalen
udvidet med Roskilde og Fr. Sund, til en 5+ aftale.
Pt. er det ikke muligt at skabe et rationelt samarbejde
omkring administration og bogholderi mellem
klubberne.
SSGM iværksætter et samarbejde mellem
klubbernes greenkeepere vedr. opgørelse over
rullende maskinel, samt muligheden for at udlåne
særligt materiel mellem klubberne. Senere vil der
kunne blive aftale om centrale køb af specialmateriel,
til brug for alle klubber. (F.eks. en rodfræser eller
lignende).
Det påtænkes at undersøge muligheden af, at
annoncere ERFA klubberne på Viasport, for dermed
at synliggøre klubberne overfor norske og svenske
golfspillere.
b. Orientering om resultatet af møderne med Næstved
Kommune vedr. vandmiljøloven
i. SSGM har afholdt 2 møder med Næstved Kommune
(juni og august) og et tredje er aftalt til ultimo oktober.
Møderne har foregået på en meget positiv måde og
med stor forståelse for golfklubbens ønsker. Fra
kommunens side ønsker man, at ændringer af
vandløb og søer sker til fordel for miljøet og såfremt
dette kan ske, så kan ønskerne fra SSGM imødeses.
Indledningsvis er der tale om en drøftelse af
muligheder kontra vandmiljøloven, samt dennes §3
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områder, af hvilke klubben har flere. En afklaring af
disse vil finde sted inden næste møde med
kommunen i oktober.
Parallelt med møderne med kommunen, har klubben
haft møde med DGU banearkitekt, der har fulgt
udviklingen i vore møder. DGU vil på denne
baggrund udarbejde et skitseforslag til af banens
eventuelle kommende forløb, som klubben vil drøfte
med kommunen på mødet i oktober.
Resultatet af det møde, vil formentlig resultere i et
produkt, der i skitseform vil kunne præsenteres til
klubbens medlemmer ultimo dette år.
Tidshorisonten for ændringer af banen i henhold til
den ny vandmiljølov vil være, at vi udvikler frem til
2015 og derefter, i relation til golfsæsonen, løbende
omdanner terrænet fra 2015 og frem.
Hastigheden hvormed denne omdannelse af terrænet
skal ske, kan selvfølgelig endnu ikke fastsættes, men
forandringerne skal være færdigbragt inden 2027.
c. Sponsorudvikling
i. Der blev drøftet flere vinkler på hvad en sponsor får
ud af at være sponsor
ii. Der blev livligt drøftet forskellige input som skal
bearbejdes inden nytår af en gruppe bl.a. bestående
af formanden
d. Tidsplan for evaluering af årets drift, turneringer og andre
aktiviteter, der har indflydelse på forløbet af den kommende
sæson
i. Der skal arbejdes på en hvidbog der beskriver
tidsplaner for hvad der skal laves hvor og hvornår
Plan for hvem der godkender hvem der skal sendes
på kursus og hvornår
e. Klubbladet
i. Redaktørfunktionen på det næste klubblad varetages
af HK og BJ. Der laves opslag på hjemmesiden hvor
der søges danskkyndige til at læse korrektur på
indkommende materiale
4. Sekretariatet (BJ)
a. Medlemstal up date
i. Aktuelle medlemstal blev gennemgået
b. Generalforsamlingen
i. Dato - 10. december 2012
ii. Bestyrelsens forslag
iii. Bestyrelsesmedlemmer – LS, MV og JS er på valg.
LS ønsker genvalg, MV ønsker ikke genvalg, JS
ønsker ikke genvalg – der indhentes emner til næste
bestyrelsesmøde
iv. Suppleanter – Carsten Petersen ønsker valg som
suppleant, en yderligere skal findes
v. Kontingent – BJ sender det sædvanlige Excel ark ud

5. Kassereren (JS)
a. Udkast til budget skal være færdig inden udgangen af
september
i. Gennemgang af budget 2012/13 og regnskab
2011/12 – Der skal forberedes besparelser i alle
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omkostnings enheder – for drøftelse af næste års
budget – Materialet skal være JS i hænde på mail
senest den 7. oktober
b. Gennemgang af tidligere fremsendt jobfunktion for
klubsekretær
i. Nyt oplæg kommer rundt fra PSØ/PF
6. Chefgreenkeeperen (PSØ)
a. Orientering om banen
i. Der er lavet lynafledning alle steder minus styrekablet
til vandingsanlægget. PSØ gennemgår vores
forsikringer i forbindelse med dette sammen med
gennemgang af policerne vedr. det nye maskinhus
ii. Par 3 banen holdes åbent hele vinteren, dette i
forbindelse med, at der skal testes forskellige
svampemidler. Medlemmerne opfordres til at spille
flittigt på par 3 banen for at være med til at teste
denne
iii. Kort gennemgang af pesticidlovgivningen
iv. Kortlægningen af banen i forbindelse med
multifunktionalitet begynder inde for ca. 3 uger
7. Bane/husudvalg
a. Investeringsbudget for 2013 med kommentarer
i. Gennemgang af investeringsforslag – Forslagene
tages gennemgås en gang mere med henblik på
besparelser
b. Forslag til Bane Hus formand
i. Gennemgang af muligheder – PSØ har kigget ind i
listen og fundet et par emner der er vant til at arbejde
projektorienteret. PSØ kontakter PT
c. Hvilke konkrete opgaver skal vi give Bane Hus
i. Geo Certificering – igangsætning og styring af proces
frem til jubilæet
ii. Tænke muligheder for bedre udnyttelse af
bygningssættet bedre sammenhæng mellem shop,
sekretariatet og restauranten – og medlems/greenfee
areal der hænger fornuftigt sammen. Skal
restauranten fortsat have samme udseende – Pris
m.m.
iii. Tanker om den rullende bane plan
d. Genforhandling af kontrakt med restaurant
i. Mulighederne og emner der bør indgå i den nye
kontakt blev drøftet

8. Eventuelt
a. Info om møde 28. august omkring Mogenstrup Kro (PF)
i. En lokal initiativtager, havde indkaldt til et
orienterende møde vedr. eventuelle muligheder for
en fremtidig anvendelse af Mogenstrup Kro.
Fladså Lokalråd havde bl.a. understøttet dette.
Initiativtageren fremlagde forskellige muligheder for
reetableringen af Mogenstrup Kro, der alle kunne
være udmærkede muligheder for at genskabe et
aktivt element i lokalområdet og som også ville kunne
indeholde en overnatningskapacitet, der kunne
understøtte golfklubbens interesse i at få flere
greenfee gæster. Men, der er desværre tale om en
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drøm, da den pågældende initiativtager ikke er
bakket op af pengestærke investorer. Der kræves
formentlig omkring 70 millioner kr., for at et projekt
kan iværksættes.
b. Brev fra John Munthe vedr. Golfworks
i. Mailen blev drøftet og der gives svar
c. Regionsgolf
i. Klubben skal fortsat være med i regionsgolfen – Dholdet tilmeldes ikke næste år
d. Ønske om et 3. elitehold
i. Der er kommet ansøgning om at tilmelde et 3.
elitehold mod at det selv finansierer deltagelsen i
turneringer – Dette godkendes
e. ”Åbent hus” i det nye maskinhus
i. Der afholdes i forbindelse med Løvfaldturneringen
åbent hus i det nye maskinhus 6. oktober mellem
11.30 og 12.30

Næste bestyrelsesmøde 11. oktober 2012

Mogenstrup den __/__ - 2012

Peter Floridon

Jørgen Smith

Leif Sønderstgård

Per Stecher

Henrik Karmark

Martin Voltzmann
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