
 
Skanderborg Golfklub  
 
Referat fra bestyrelsesmøde  
Dato: 11. maj 2016  
Tid: 18.00-20.15  
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 (Afbud) 
Henrik Nielsen (Afbud) 
Stig Ingemann Jensen (SIJ) 
 
 
Dagsorden:  
1. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde  
2. Gensidig orientering om aktuelle forhold 
 Varmepumper 
 Medlemskaber 
3. Regnskab og budget  
4. Orientering fra udvalgene 
5. Eventuelt 
 
 
1. Referat fra seneste bestyrelsesmøde  
Referat blev godkendt. 
 
2. Gensidig orientering om faktuelle forhold 
SIJ fortalte kort om muligheder for varmepumper. Der var enkelte spørgsmål og SIJ undersøger yderligere 
om evt. overtagelse, vandtemperaturer osv. 
 
Medlemskaber i klubben blev debatteret, og bestyrelsen afventer arbejdsgruppe fra DGU inden yderligere 
beslutninger bliver gennemgået. 
 
TK berettede om et positivt formandsmøde i ØGR. Nyt firma som sælger flexmedlemskaber og handicap 
administration blev gennemgået. Per fra Hedensted deltager i DGU arbejdsgruppe om medlemskaber, og 
formændene bad ham på det kraftigste afstå fra det nye firma. Formændene var enige om at 
medlemskaberne skal ligge i klubberne eller i det mindste i DGU. 
Formændene gennemgik også ØGR aftalen, så alle var enige om dens ordlyd for 2016. Til næste møde i 
efteråret skal fremtidig samarbejde og aftale sikres. Her er både priser og antal runder i spil. 
 
HB, SEW og TK har haft et nyt opfølgende møde med Sparekassen, for at diskutere klubbens økonomi og 
forhold til Sparekassen.  



Det nye møde var positivt og Sparekassen var indstillet på at være med til udvikling af klubbens anlæg, med 
hensyn til vedligehold af specielt banen, som er vores absolut største aktiv. Desuden ville Sparekassen også 
kontakte DLR, med henblik på evt. konvertering af lån til realkredit. 
TK omtalte en visionsplan for klubben som Sparekassen var meget interesseret i, dette kunne også være 
med til at involvere Sparekassen i muligheder for aktiv deltagelse. 
 
TK er blevet kontaktet af Dronninglund Golf Klub som evt. venskabsklub – bestyrelsen afventer lige. 
 
SEW fortalte at Eigil Andersen går af som formand for husudvalget ved udgangen af sæson 2016. Her skal 
findes en ny, og bestyrelsen undersøger evt. muligheder. 
 
3. Regnskab og budget 
HB og SJ har gennemgået regnskabet for årets første 4 måneder, og kun fundet enkelte små afvigelser. 
Regnskabet forventes at følge budgettet. SIJ kunne berette at på trods af ny hjemmeside holder IT 
budgettet, da vi sparer en del omkring hosting og opgradering. 
 
5. Orientering fra udvalgene 
Baneudvalg: SS gennemgik regnskabet for banen, der er et lille overforbrug, som forventes udlignet over 
resten af året. SS og Chefgreenkeeper Henning Nissen følger regnskabet nøje.  
Baneudvalget har kigget på Teestedsstandere som desværre ruster, leverandør er i gang med at finde en 
løsning. Nye skilte forventes klar primo juni. 
Det åbne stykke jord mellem hul 1 og 15 er blevet fræset og tilsået med sommerblomster, forventes at 
blomstre midt i juni. 
Baneudvalget har besluttet at der skal plantes Naurtræer ved hul 3 og spidsløn ved ruinen på hul 15. 
 
Begynderudvalg: Det kører fint med de nye begyndere, håber at antallet stiger snarest. 
 
Junior- og Eliteudvalg: BA fortalte om første divisionsweekend, resultaterne kommer på hjemmesiden. Der 
er virkelig gang i juniortræning, stort fremmøde, også af nye medlemmer om tirsdagen. 
 
Jubilæumsudvalg: TK har udarbejdet plakat som skal på hjemmesiden og hænges op i klubhuset. SIJ sørger 
for at sætte matcher op i golfbox samt udarbejde færdigt program, som skal offentliggøres snarest. Der skal 
også udarbejdes en indbydelse til reception om fredagen. I forbindelse med jubilæet skal der lejes ekstra 
service. Dette kunne dog ændres til indkøb i samråd med restauranten. 
 
6. Eventuelt  
SIJ fortalte om ”nabomatch” d. 17. juni – offentliggøres snarest. 
HH spurgte til mere info og billeder fra bl.a. klubturneringer. Dette er desværre en større udfordring med 
nuværende hjemmeside. Så snart den nye er på plads, vil dette være et ”must” 
 
 
 
Næste bestyrelsesmøde afvikles onsdag d. 8. juni 2016 kl. 18.00 


