
 
Skanderborg Golfklub  
 
Referat fra bestyrelsesmøde  
Dato: 1. november 2016  
Tid: 18.00-21.00 
Sted: Klubhuset Hylke Møllevej  
 
Hans Bach (HB)  
Søren Damsgaard (SD)  
Bjarne Alstrup (BA)  
Svend Erik Walde (SEW)  
Torben Kjærulff (TK) 
Uffe Langballe Jensen (ULJ) 
Henning Hjørnholm (HH) 
Yvonne Larsen (YL) 
Henrik Nielsen (HN) 
Stig Ingemann Jensen (SIJ) 
 
 
Dagsorden:  
1. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde 
2. Gensidig orientering om aktuelle forhold 
 Fokus på budget 2017 
3. Regnskab og budget 
4. Orientering fra udvalgene 
5. Gennemgang af aktionslisten 
6. Eventuelt 
 
 
1. Referat fra seneste bestyrelsesmøde  
Referat blev godkendt. 
 
2. Gensidig orientering om faktuelle forhold 
Ørnhøj har spurgt om muligheden for at være venskabsklub. HH og BA kom med oplæg på mulige 
venskabsklubber udover dem vi har i dag, her var Ørnhøj ikke blandt. Oplægget er baseret på 
venskabsklubber områdeopdelt, så vi har venskabsklubber fordelt over hele Danmark. Baggrunden for 
venskabsklubber er baseret på så mange tilbud til medlemmer som muligt. 
 
TK har været til regionsmøde i DGU, her blev bl.a. flexmedlemskaber debatteret. Der kan kun sælges 
flexmedlemskaber af eksisterende klubber og der kan max. Være 100 medlemmer pr. hul i en golfklub. 
Læsø Golf har f.eks. 1.800 medlemmer, hvor hovedparten er flexmedlemmer. Der er ca. det samme antal 
medlemmer i DGU nu som før flexmedlemsskaber blev indført. Og ca. 20% af medlemmer i DGU har en 
eller anden form for flexmedlemskab. TK fortalte også om fastholdelse af nye medlemmer. Det største 
antal udmeldinger kommer fra nye medlemmer. Derfor er der stor focus på dette område ved DGU. 
Enkelte klubber har afholdt events for ældresagen ifølge DGU, og dette har været en succes for disse 
klubber. SIJ og TK skal undersøge mulighederne i Skanderborg. 
 



TK har også spurgt DGU omkring Golfbox. Her er der en opblødning i gang, så Golfbox ikke har monopol på 
DGU’s medlemsoplysninger. Alternativet til Golfbox kan være Golfworks. 
 
TK skal deltage i ØGR’s formandsmøde d. 15. november og har afsendt forslag til nogle ændringer. Der er 
kommet positiv tilbagemelding fra 2 klubber, og TK håber at der kommer en mere enkel ordning. 
TK skal i forbindelse med ovenstående møde, spørge til de andres klubmatcher som er åbne, hvad det 
koster for ØGR spillere. 
 
TK orienterede om det sidste møde med Sparekassen Kronjylland, og bestyrelsen blev enige om, at ULJ og 
SEW skal undersøge mulighederne hos bl.a. interne samt externe ”experter”. 
 
TK og SIJ har haft møde med den nye Restaurant Chef Jette Rohde, og kontrakten blev underskrevet. Så 
Jette starter d. 1. februar 2017 (men er allerede klar til at hjælpe med Mortens match i år). 
Der vil blive nedsat et udvalg, som skal sikre den daglige drift i samråd med Jette. Uvdalget vil bestå af TK, 
YL, ULJ, SIJ og Jette samt et par medlemmer. Udvalget samles efter at Jette starter 1. februar 2017. 
 Der skal findes et navn til Restauranten, SIJ spørger i nyhedsbrevet. 
 
SEW gennemgik tilbuddet fra Klimadan omkring jordvarme. Besparelsen vil blive så stor, så bestyrelsen 
godkendte tilbuddet og SEW kigger på mulighed for etablering i samråd med SD omkring brug af 
greenkeeperne til nedgravning. 
 
HB gennemgik 4. budgetudkast, som på nuværende tidspunkt giver et underskud på kr. 150.000 i 2017. 
Næste bestyrelsesmøde er budget 2017 eneste punkt, hvor bestyrelsen for styr på budgettet i henhold til 
de behov der er nødvendige for at drive en golfklub, udfra de standarder som bestyrelsen mener er 
nødvendige. 
 
3. Regnskab og budget 
HB gennemgik kort regnskabet, og der er på nuværende tidspunkt brugt flere penge end budgetteret. HB 
og SIJ kigger på tallene og de sidste 2 måneders udgifter, for at sikre regnskabet for 2016 er i orden. 
 
4. Orientering fra udvalgene 
SD fortalte om et positivt baneudvalgsmøde og de tiltag som skal gøres her i vinterhalvåret, for at banen er 
klar til 1. april 2017. SD kunne også berette om en positiv kursusaktivitet for greenkeeperne, som også vil 
fortsætte i 2017. SD skal rundsende Chefgreenkeelper Henning Nissen’s mail i forbindelse med ønsker til 
banen 2017. 
 
5. Gennemgang af aktionslisten 
Der var ikke yderligere kommentarer til aktionslisten. 
 
6. Eventuelt 
SIJ spurgte til ventilation i omklædningsrummet, og SD kommer i uge 45 og kigger på dette. Sponsor er 
fundet til løsning af skimmelsvamp problemet. Bestyrelsen godkendte brug af køkken til kokkeskole, der 
skal dog findes en ansvarlig person og klare vilkår for udlånet. 
Kontoret får nyt økonomisystem, Economic vil blive indført snarest. 
Juniorrangliste turneringen Cobra/Puma Via biler 2017 bliver afholdt 22.-23. april 2017. 
 
 
Næste bestyrelsesmøde er tirsdag d. 6. december kl. 18.00 
 
 



 
 
 


