
 
Skanderborg Golfklub  
 
Referat fra bestyrelsesmøde  
Dato: 7. marts 2017  
Tid: 18.00-21.15 
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 

Generalforsamling 
Vedtægtsændringer 
Regnskab 
Beretning 

 Mål for årets arbejde 
  Vision for banen herunder kvalitet 
 Juniorudvalg 
  Ranglister 
  Skolearrangementer 
  Støtte til junior opstartstur 
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 kommenterede ind på de sidste vedtægtsrettelser og har bl.a. haft fat i juristerne hos DGU som sagde 
god for vores formuleringer. Her blev eksklusion/genindtrædelse også gennemgået, og vores vedtægter er 
selvfølgelig juridiske korrekte. 
Evt. vedtægtsændringer kan også besluttes af generalforsamlingen, dog i enkelte tilfælde skal der indkaldes 
til en ekstraordinær generalforsamling. 



Regnskabet for 2016 blev gennemgået og TK spurgte til ”avance ved salg af driftsmidler” SIJ undersøger om 
der er muligheder for at følge det igennem året, så det ikke kommer til sidst. Det blev også besluttet at 
indføre en frigivelses procedure, så enkelt personer ikke kan tømme diverse konti. 
Beretning og regnskab blev underskrevet af bestyrelsen som skal udsendes senest torsdag d. 9. marts for at 
overholde vedtægterne i forbindelse med generalforsamlingen. 
 
TK har udarbejdet 2 dokumenter i forbindelse med ”Mål for årets arbejde”. Her skal bestyrelsen arbejde 
mere med visioner, fremfor at bruge for meget tid på driften i forbindelse med bestyrelsesmøder. Bl.a. kan 
man se den røde tråd i arbejdet med banen (pæle, skilte, teestedsmarkeringer osv.) 
 
SIJ havde forespurgt om midler fra Elitekassen til ranglisteturneringer for vores juniorer. Det blev besluttet 
at donere ekstra kr. 5.000 til dette. Det blev også besluttet at støtte junioropstartsturen i forbindelse med 
de ”store” juniorer deltager som hjælpetrænere. 
Juniorudvalget skal arbejde videre med skolearrangementer, der er absolut potientale i dette, da det er 
både forældre og børn som deltager. 
  
3. Regnskab og budget 
HB og SIJ fortalte kort om regnskabet for de første 2 måneder i 2017, og det følger budgettet. Dog har der 
været 2 uforudsete udgifter, så regnskabet skal følges meget tæt. 
 
4. Orientering fra udvalg 
HH fortalte at det første tilbud på ombygning af greenkeepergården er noget dyrere end forventet. SIJ 
undersøger alternative muligheder. Bestyrelsen godkendte indkøb af ny PC til chefgreenkeeper. 
Til banens dag d. 18. marts, er der nu 46 hjælpere, og det er meget positivt. HH og chefgreenkeeper 
udarbejder arbejdsskema til dette arrangement. Bestyrelsen sagde god for de nye teestedsklodser som SS 
også fremviser på baneudvalgsmøde onsdag d. 8. marts. 
 
SEW har på vegne af husudvalget udsendt indbydelse til arbejdsdag d. 25. marts ligesom tidligere år.  
SEW fortalte også om arbejdet med flytning af rensestation som er i gang. Der var en del snak om 
muligheder for at dække området bedre af, og SEW kigger på diverse muligheder. Der skal også kigges på 
muligheder for placering af kompressor. SEW tager fat i Michael Jensen. 
 
BA fortalte kort om elitetruppen og den noget smalle trup. Juniorudvalget er nævnt ovenfor. 
 
ULJ kunne kort fortælle at 36-54 turneringerne først starter 1. maj, da det er svært at nå rundt inden det 
bliver mørkt i april måned. 
 
Regel- og handicap udvalget har revideret deres undervisningsmateriale. TK har desuden udarbejdet en 
kort fortælling om udvikling af golfreglerne (tidslinie) som kan bruges til golfspillere som ikke har fulgt med 
udviklingen af reglerne. Jytte Bengtson har desuden udarbejdet en ”one page” som kort fortæller om 
hvornår der er ingen straf eller 1 eller 2 strafslag. 
 
5. Gennemgang af aktionslisten 
Afventer næste bestyrelsesmøde 
 
6. Eventuelt 
SIJ bad bestyrelsen komme med input til materialetilskud fra kommunen. 
 
Næste bestyrelsesmøde er konstituering i forbindelse med generalforsamlingen d. 23. marts 2017 
 



 
 


