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Referat fra bestyrelsesmøde  
Dato: 10. april2017  
Tid: 18.20-20.30 
Sted: Klubhuset Hylke Møllevej  
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Dagsorden:  
1. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde 
2. Gensidig orientering om aktuelle forhold 

Status for det forgangne år 
 Plan for det kommende år 
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 aktuelle forhold 
TK lagde op til en gennemgang af 2016, og alle var enige om at det havde været et godt år. På trods af 
økonomiske udfordringer (ekstra investeringer) holdt klubben et lille plus på driften. Banen og 
omgivelserne stod godt, og der var kun positive meldinger fra både medlemmer og folk udefra. Omkring 
valget af selv at drive restaurant, blev også modtaget positivt af medlemmerne. 
SD ønskede at der fremover stadig skal kigges på muligheder for at afvikle vores gæld. Nye muligheder blev 
drøftet og TK skal kontakte en mulig samarbejdspartner. 
 
Omkring 2017 ønskede TK at bestyrelsen skal kigge på visioner/udvikling af golfklubben og banen. Hvad er 
vores forventninger til Skanderborg Golf Klub på lang sigt og hvilke muligheder har vi. Med i disse tanker 
skal recourser, rammer, detailstyring osv. tages med i disse overvejelser. 
 
 
 
 



3. Regnskab og budget 
SIJ kunne kort fortælle at vi stort set følger budgettet. Der er lidt udsving på enkelte områder, som vil rette 
sig i løbet af året. Stort set alle regninger er kommet ind i forbindelse med rensestation, dræning, køb af 
vaskemaskiner/tørretumbler osv. 
 
4. Orientering fra udvalg 
SD spurgte til uglegylp i udslagshuset, SIJ sørger for rengøring og opsætning af tråd så fuglene ikke kan 
sidde på stolperne. Omkring indspilsområdet ved driving range forventes det klar primo juni. SD fortalte at 
der kommer 36 pæle til områder med ”afspærring” (reb i mellem). 
SD og TK var enige om at retningsskiltene på banen skal gøres lidt mere tydelige. Baneudvalget kigger på 
det. 
 
BA fortalte at juniorafdelingen har haft en super opstartstur til Blokhus med 20 juniorer og 9 voksne. Eliten 
har her i weekenden haft træningslejr i Skanderborg, med masser af spil på banen. 
 
TK fortalte at der er udarbejdet nyt materiale til begynderundervisning. Materialet er udarbejdet af Jytte og 
Susanne og er blevet lavet up to date. 
 
5. Gennemgang af aktionslisten 
Afventer næste bestyrelsesmøde 
 
6. Eventuelt 
SIJ har slået en ”hyggematch” op d. 28. april, hvor vi håber rigtig mange vil deltage. 
SIJ foreslog at sætte ekstra ”underskabe” op i det lille lockerrum – dette blev besluttet. 
 
Næste bestyrelsesmøde er mandag d. 15. maj 2017 kl. 18.00 
 
 
 


