
 
Skanderborg Golfklub  
 
Referat fra bestyrelsesmøde  
Dato: 14. september 2016  
Tid: 18.00-21.30 
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 
 Budget 2017 
 Cafe 2017 
 Fremtidig finansiering 
 Tyverisikring 
 Service fra Rasmus og Mads 
 BST udviklingsmøde herunder funktionsbeskrivelser 
 Fællesmøde i efteråret 
 Nyt indspilsområde 
 Solceller og varmepumpe 
 Bestyrelsesfordeling og udvalgsformænd/kvinder 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 
TK fortalte at tidligere formand Kaj Taidal er afgået ved døden. Der vil blive udsendt mindeord fra klubben. 
 
I forbindelse med Budget 2017 blev klubbens økonomiske situation gennemgået. Det ser fornuftigt ud med 
plads til nyanskaffelser/forbedringer. Bestyrelsen arbejder hård på at få reduceret gælden. 
YL forslog en uvildig rådgiver, som skal undersøges. TK skal undersøge diverse muligheder for finansiering, 
enten via medlemmer eller evt. via investeringsgruppe (også medlemmer). 



SD viste budget for banedriften, inkl. bemanding og investering i maskinpark. SJ undersøger hvad det koster 
at lease evt. nye maskiner. TK og SJ skal kigge på bemanding i greenkeeperstaben. Chefgreenkeeper havde 
fremsendt oversigt for mandskab i forbindelse med vedligehold og forbedring af banen. 
 
TK og SJ har besøgt Tange og Juelsminde for at få et indblik i drift af Cafe i disse klubber. Desuden har TK 
besøgt selvstændig kok, for at få et overblik over branchen. Ud fra dette fremlagde TK 3 muligheder for 
fremtidig drift af cafeen. 1: forpagter som i dag, dog med en ændret forpagtningsaftale, som giver klubben 
større indflydelse. 2: Klubben driver selv cafeen, og ansætter det nødvendige personale inkl. en daglig 
leder. 3: Klubben driver selv cafeen i samarbejde med anden restaurantvirksomhed, som leverer 
”halvfabrikata” som færdiggøres i klubbens køkken. Efter afstemning i bestyrelsen besluttede et lille flertal, 
at TK skal gå videre med forslag 3. 
 
På baggrund af indbrud i andre klubber, blev tyverisikring kort gennemgået. Der blev ikke besluttet evt. 
ændringer. 
 
TK har modtaget en liste fra Restaurant Drive om evt. køb af deres ”ekstra” indkøb af service gennem de 
sidste 2 år. Klubben vil gerne købe dette, og fremsender tilbud. 
 
SJ informerede kort om det nye indspilsområde på driving range. Prisen for dette passer med 
fondsmidlerne fra Nordea. Arbejdet starter senere på sæsonen. 
 
TK har tidligere lagt op til et fællesmøde i klubben. Pga. diverse arbejdsopgaver er dette indtil videre 
udskudt. 
 
Mandag d. 19. september kommer DGU her, for at komme med input til bestyrelsesarbejde i en golfklub. 
Herunder job- og funktionsbeskrivelser. Senere på året skal der så arbejdes mere intenst med dette. 
 
SEW har fået de sidste tilbud på plads i forbindelse med solceller og varmepumper. SEW gennemgår 
tilbuddene og fremlægger på næste bestyrelsesmøde. 
 
TK gjorde opmærksom på ØGR arrangement for bestyrelsen og sekretariatet – husk tilmelding. ØGR priser 
blev kort debatteret, og TK kommer med oplæg til næste bestyrelsesmøde. 
 
Der skal kigges på bestyrelsesfordeling og udvalgsformænd/kvinder 2017. Opfølgning og tilbagemelding ved 
næste bestyrelsesmøde. 
 
3. Regnskab og budget 
HB gennemgik regnskabet – og der var ikke mange kommentarer, det følger budgettet. 
 
4. Orientering fra udvalgene 
SD fortalte om gennemgang af banen med kommunen. Vi skal være opmærksom på at søge hos 
kommunen, hvis vi skal ændre noget på de fredede områder. I forbindelse med vintergolf, skal vi have 
flyttet enkelte greens og lavet skilte. Baneudvalget arbejder også med bedre skiltning og ændring af 
”flytbare” forhindringer. SJ skal undersøge mulighed for kamera på hul 3. Budgettet for banens drift 
overholdes. 
 
BA fortalte at juniorudvalget afholder workshop i uge 38. 
Eliten: 2. holdet i herrer skal spille 5. division i 2017. 
 



ULJ forventer at få afsluttet de fleste af de manglende 30 prøvemedlemmer, måske med mentorrunder for 
de sidste. 
 
5. Gennemgang af aktionslisten 
TK og SIJ rydder op i aktionslisten, så den er klar til næste møde. 
 
6. Eventuelt 
SIJ informerede kort om hjemmeside, den skal køre fra 1. oktober. Golfbox skal flyttes højere op. 
Der har være møde i golfgudenaa, SIJ informerede om mere markedsføring i 2017. 
 
 
Næste bestyrelsesmøde er torsdag d. 13. oktober kl. 18.00 
 
 
 
 
 


