
 
Skanderborg Golfklub  
 
Referat fra bestyrelsesmøde  
Dato: 7. juni 2017  
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 (UFJ) 
Henning Hjørnholm (HH) 
Yvonne Larsen (YL) 
Henrik Nielsen (Afbud) 
Stig Ingemann Jensen (SIJ) 
 
 
Dagsorden:  
1. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde 
2. Gensidig orientering om aktuelle forhold 
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 
Bestyrelsen gennemgik diverse muligheder for refinansiering af klubbens gæld. På baggrund af vores 
nuværende situation, er muligheder ikke store. TK undersøger enkelte muligheder. 
 
TK fortalte om en DGU konkurrence, hvor Danmarks 20 bedste huller bliver valgt (afstemning). Bestyrelsen 
skal komme med input til TK om klubbens bedste golfhul. 
 
TK, SEW, HH og SIJ tager til møde i Silkeborg, for at høre mere om MID 2018. Efterfølgende skal der 
udarbejdes en plan for hvordan Skanderborg kan optimere indtjeningen i perioden med MID 2018. 
 
TK fortalte at efter samtale med Golffather kommer klubben til selv at drive shoppen fra 1. januar 2018. 
Der vil også i 2018 være et udvalg af diverse golfprodukter, dog måske ikke helt med så mange varianter. 
 
TK vil gerne have konkretiseret diverse muligheder på driving range, og har i den forbindelse taget tilbud 
hjem på greens/targets i kunstgræs.  
 
 



 
3. Regnskab og budget 
HB fortalte kort om regnskabet, at det stort set følger budget. Vi halter en lille smule på 
medlemsindtægten, og er opmærksom på dette. Omkring rensestationen, er det blevet dyrere end 
forventet. SIJ undersøger dette. 
Restauranten er kommet godt fra start, og vi ligger allerede nu på et fornuftigt overskud.  Vi skal dog være 
opmærksomme på at der skal betales løn hele året, selvom restauranten delvist lukker ned 1. oktober. 
 
4. Orientering fra udvalg 
Turneringsudvalg: SIJ meldte ind med klubmesterskabet, at det bør ligge i turneringsudvalget. BA sender 
dette videre. BA fortalte også kort om resultaterne fra divisionskampene. 
 
Begynderudvalg: UFJ kunne berette at der lige nu er 45 prøvemedlemmer, og de første som blev færdig er 
meldt ind som fuldt medlem. I forbindelse med ”Lys nat” stod begynderudvalget ved Jyske Bank og der kom 
mange interesserede forbi. En god måde at fortælle om klubben. 
 
Baneudvalg: HH kunne fortælle at banen står flot og greens er kommet rigtig godt med. HH kunne også 
berette om hærværk ved teestedet hul 7, dette ser ud til at være løst. Der skal sættes net op på driving 
range i højre side, HH vil undersøge om eliten kan klare dette. SIJ skal undersøge muligheder for kamera 
overvågning på driving range, for at forhindre tyveri af bolde. 
 
Hverveudvalg: SIJ spurgte til næste møde 
 
Sponsorudvalg: SIJ spurgte til næste møde 
 
5. Gennemgang af aktionslisten 
Afventer næste bestyrelsesmøde 
 
6. Eventuelt 
TK spurgte om muligheder for hulopservatørerne og hvad de måtte. HH kommer med svar. 
SIJ kunne fortælle at Lisbeth´s arbejde på kontoret er steget med 25% efter overtagelse af restaurant 
driften. Kontoret er derfor meget opmærksom på hvilke opgaver de påtager sig ud over den daglige drift. 
 
Næste bestyrelsesmøde er mandag d. 3. juli  2017 kl. 16.30 
 
 
 


