
 
Skanderborg Golfklub  
 
Referat fra bestyrelsesmøde  
Dato: 8. juni 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 (Afbud) 
Stig Ingemann Jensen (SIJ) 
 
 
Dagsorden:  
1. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde 
2. Gensidig orientering om aktuelle forhold 
 Varmepumper (Best Green deltager de første 10 minutter for at svare på spørgsmål 
3. Regnskab og budget 
 Gennemgang af prioriterenslisten 
4. Orientering fra udvalgene 
5. Gennemgang af aktionslisten 
6. Eventuelt 
 
 
1. Referat fra seneste bestyrelsesmøde  
Referat blev godkendt. 
 
2. Gensidig orientering om faktuelle forhold 
Nicolai fra Best Green gennemgik spørgsmålslisten fra SEW, og der var enighed om at vi skal arbejde videre 
med ideen om varmepumper. SEW skal undersøge alternativ leverandør, inden endelig beslutning. 
 
TK informerede om Dronninglund Golf Klub, både bane og faciliteter.  Det blev besluttet at HH og BA skulle 
kigge på kriterier for venskabsklubber, dog blev det besluttet at vi indgik en venskabsaftale med 
Dronninglund. 
 
DLR var på besøg d. 30. maj for at vurdere Golf Klubben. TK afventer svar fra Sparekassen Kronjylland om 
evt. muligheder for kreditforeningslån. 
 
BA kunne informere at i forbindelse med klubmesterskabet er der kommet 2 ekstra Midage stableford 
rækker. Forsøget er foreløbigt gældende 2016, for at se, om det kan tiltrække flere til mesterskabet. 
 



SEW og TK arbejder med vision for tilrettede vedtægter. Klubben vil indbyde DGU til at komme med deres 
input til tilretning af indhold, så vores vedtægter er let forståelige og up to date. 
 
Greenkeeperstaben er i juni måned udvidet med 2 personer. Jan er ansat som greenkeeper frem til 1. juli 
og Bjarne Alstrup er ansat som greenkeeperassistent med fuldt tilskud. 
 
TK forespurgte om mulighed for ekstra green – som kunne bruges til reparation af dårlige greens ude på 
banen. Desuden blev der snakket bedre skiltning, greenfee spillere har svært ved at finde rundt. 
SD fortalte at de nye teestedsskilte er kommet. SS drøfter forslaget og konsekvenserne for arbejdstid osv. 
med Chefgreenkeeperen. 
 
Der var en god debat vedr. finansiering af jubilæet. Fx kunne man kræve matchfee, men der var flertal for 
at lade klubben betale. TK erkendte som ansvarlig for jubilæet det uheldige i en overskridelse af det 
oprindelige budget, men det blev besluttet at hæve budgettet med kr. 25.000,- 
 
SIJ kunne informere, at ifølge sponsoraftale skal der etableres et springvand i søen foran klubhuset. SIJ 
undersøger muligheder, så det hurtigst muligt bliver installeret. 
 
Skanderborg Golf Klub har desværre fået afslag på ansøgning af fondsmidler, både fra Jyske Bank og Albani 
Fonden. 
 
I forbindelse med beplantning af hul 15 (2 Naer træer) skal der udarbejdes et tillæg til Forpagtningsaftalen 
med Birthe Stæhr. Denne bliver tilrettet snarest. 
 
SIJ kunne kort informere om et stort antal besøgende fra ØGR i maj måned. 
 
Der var fremsendt et forslag fra medlem Peter Bohlbro om bedre træningsfaciliteter til det korte spil. 
Bestyrelsen var lydhør, men hverken beliggenhed eller økonomi gør forslaget muligt. 
 
SIJ fik til opgave at undersøge muligheder for leasing af buggies samt evt. scrapværdi på de eksisterende 
biler. Opgaven er tiltænkt til budgettet for 2017. 
 
3. Regnskab og budget 
HB gennemgik kort regnskabet til dato, og kunne konstatere at vi følger budgettet på stort set alle områder. 
Der er ikke noget som giver grund til bekymring for årets resultat. 
 
4. Orientering fra udvalgene 
Begynderudvalg: Der kommer flere og flere til 36-54 turneringerne ifølge ULJ. Der er hård konkurrence fra 
Ry/Silkeborg så SIJ kigger på mulighed for Facebook som hvervested sammen med Christopher Kjærulff. 
 
Baneudvalg: SD kunne fortælle at træerne på hul 3 er plantet. Områder ved hul 2 og 6 er under reparation 
– der vil være blå pæle med sort top for at give områderne fred. SD kunne også fortælle at mødet med 
hulobservatører var meget positivt og referatet er udsendt. HH indtræder i baneudvalget og tanken er at 
HH skal overtage formandsposten senere. 
 
Junior-/eliteudvalg: BA kunne fortælle at der er mange juniorer til kredsturneringer. Resultater fra 
Danmarksturneringens 3. og 4. runde er lagt på nettet. 
 
Turneringsudvalget. HH er fra dd. Bestyrelsens repræsentant i turneringsudvalget. 
 



5. Gennemgang af aktionslisten 
Aktionslisten blev gennemgået og er blevet tilrettet i dropbox. 
 
6. Eventuelt 
Det blev beslutte at fjerne birketræer ved puttebanen, for at give et bedre udsyn fra terrassen. 
 
 
Næste bestyrelsesmøde er mandag d. 11. juli kl. 17.00 
 
 
 
 
 


