
 
Skanderborg Golfklub  
 
Referat fra bestyrelsesmøde  
Dato: 10. januar 2017  
Tid: 18.00-20.30 
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, herunder iværksættelse af projekter og Cashflow 
Opgave- og ansvarsbeskrivelser, status 
Generalforsamling – Dato 
Fordeling af bestyrelsesposter efter generalforsamling 

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 informerede om at sparekassen har godkendt budget for 2017. Der skal nu kigges på de forskellige 
projekter som er afsat i budgettet. Arbejdet med varmepumper er sat i gang, og det forventes at køre i 
løbet af uge 3. Vi skal selv stå for reetablering af de opgravede arealer. HH snakker med greenkeeperne om 
dette. SIJ har snakket med mulig sponsor til dræning af væg i bagrum. Der vil blive gravet ud til vaskeplads 
samtidig. SD/HH snakker med baneudvalget om renovering af teesteder indenfor de afsatte midler. HH skal 
sammen med greenkeeperne undersøge hvad det koster at renovere/forbedre puttebanen foran 
klubhuset. Bestyrelsen afventer tegning og budget. 
SIJ holder løbende øje med kassekredit, i forbindelse med daglig drift og i gang sættelse af ovenstående 
projekter. 
 
Der er udarbejdet opgave- og ansvarsbeskrivelser for en del af udvalgene. TK ønsker at de sidste også bliver 
gjort færdig, så overlevering i fremtiden bliver nemmere. 



Generalforsamling bliver torsdag d. 23. marts kl. 19.00 i klubhuset. 
 
TK ønskede en tilkendegivelse af, om dem der er på valg, ønsker at genopstille. Alle tre vil gerne fortsætte i 
bestyrelsen. TK spurgte om man er villig til at fortsætte på de nuværende poster, hvis man bliver valgt. Alle 
ønsker at fortsætte. Se nedenfor om skiftet i baneudvalget. 
 
3. Regnskab og budget 
HB kunne kort fortælle at vi afventer revisorgennemgang inden regnskab for 2016 bliver fremlagt. 
Budget 2017 er godkendt og dette bliver fulgt. 
 
4. Orientering fra udvalg 
Juniorerne er i gang med vintertræning og eliten går i gang sidst i januar. 
 
BA undersøger hvor langt turneringsudvalg er med 2017, så datoer kan tjekkes i golfbox og restaurant. 
 
Der er ingen aktivitet i begynderafdeling, men de vælger at starte lidt senere og slutte lidt tidligere på året 
med 36-54 turneringerne. Evt. bruge weekender/mentorordning sidst på året. 
 
SEW indkalder husudvalg til en snak om diverse projekter- og arbejdsdage. SEW fortalte også kort om 
varmepumpen, og som skrevet i punkt 2, forventes den at køre i uge 3. 
 
SD kunne berette at baneudvalget har talt markeringspæle. Disse skal være samme træ som bænke og 
teestedsmarkeringer. Og fra foråret skal de være flytbare forhindringer. Bestyrelsen godkendte forslag fra 
SD om indkøb af trailer til greenkeeperne. HH bliver ny formand i baneudvalget efter SD. SD bliver siddende 
i en periode for at hjælpe HH i gang. 
 
SEW er ved at kigge på vores vedtægter, formulering og forståelse skal opdateres. Forslag til rettelser bliver 
fremlagt på næste bestyrelsesmøde. 
 
TK ønsker at afholde møde med klubbens naboer. Her vil klubben fortælle om klubbens tanker og ideer så 
naboerne er informeret. 
 
5. Gennemgang af aktionslisten 
Her var der ikke noget nyt, så dette afventer næste bestyrelsesmøde 
 
6. Eventuelt 
Ud fra medlemsstatistikken har TK regnet på kontingentindtægt, dette ser positivt ud for 2017. 
 
SIJ vil gerne bruge juli måned som slagtilbud for ”spil og spis” i Skanderborg, der arbejdes videre med 
sagen. 
 
Næste bestyrelsesmøde er tirsdag d. 7. februar 2017 kl. 18.00 
 
 
 


