
 
Skanderborg Golfklub  
 
Referat fra bestyrelsesmøde  
Dato: 16. august 2017  
Tid: 18.00-21.00 
Sted: Klubhuset Hylke Møllevej  
 
Hans Bach (HB)  
Søren Damsgaard (SD)  
Bjarne Alstrup (BA)  
Svend Erik Walde (Afbud)  
Torben Kjærulff (TK) 
Uffe Langballe Jensen (UFJ) 
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 
 Ry Golfklub 
 Evaluering af Juli tilbud 
 MID 2018 
 Midtvejsmøde 
 Investeringer i r.t. budget 2018 
 Ny golfregler 
3. Regnskab og budget 
4. Orientering fra udvalgene 
5. Gennemgang af aktionslisten 
6. Eventuelt 
 
 
1. Referat fra seneste bestyrelsesmøde  
Referatet blev godkendt 
 
2. Gensidig orientering om aktuelle forhold 
TK gennemgik kort sit møde med Kildebjerg A/S om aftaler for Ry golfbane. Umiddelbart er der ikke mere i 
det, end aftalen fortsætter med Silkeborg frem til og med 3. kvartal 2018. 
 
TK har undersøgt alternativ mulighed for refinansiering af klubben gæld – dette var desværre ikke muligt,. 
 
TK spurgte til tallene for juli måned på baggrund af vores tilbud. SIJ kunne fortælle at omsætningen i 
restauranten er mere end fordoblet i forhold til 2016 og GF indtægten var 55% højere i 2017 end i 2016. 
På baggrund af det store antal GF gæster, skal der i 2018 tages stilling til at lægge 2-bolde sammen, så 
flowet bliver bedre. 
 



SEW, TK og SIJ var til møde med i Silkeborg Golfklub om MID 2018. TK gennemgik kort oplægget fra SRG og 
hvad det indebar. Umiddelbart er der enighed blandt Golf Gudenå klubberne, at vi ikke stiller vores bane til 
rådighed for SRG´s spillere gratis. 
Der skal nedsættes et udvalg som brainstormer og undersøger diverse muligheder/tiltag. Fra bestyrelsen 
deltager SD og fra kontoret SIJ. Medlemmer og køkkenet skal også være en del af dette udvalg. 
Allerede nu er beslutningen dog at i uge 34 er alle sectionstider aflyst. 
 
På mandag afholdes der Midtvejsmøde og TK fortalte kort om tankerne bag dette. 
Dagsorden er: 
Hvervning af nye medlemmer, inkl. markedsføringsplan. 
Arbejde med banen (fastholde kvalitet, teesteder, huller osv.). 
Made in Denmark 2018 (mange gæster, sections, aktiviteter osv.) 
 
Investeringer i forhold til budget blev gennemgået, og enkelte af investeringerne er blevet lidt dyrere end 
forventet. Investeringerne har været: Dræning af væg i bagrum, springvand, rensestation og det nye 
øveområde. 
 
TK fortalte kort om de nye golfregler, hvor klubben´s regeludvalg har fremsendt deres kommentarer til 
DGU. Reglerne skulle gerne være klar til 2019 og skulle gerne forenkles en del. 
 
3. Regnskab og budget 
HB gennemgik tallene og vi forventer at holde budgettet. Der har været enkelte overskridelser som dog 
forventes at opvejes af diverse besparelser. 
Restauranten er lidt foran budgettet, og det ser også ud til at holde det forventede budget ved årets 
udgang. 
 
4. Orientering fra udvalg 
Eliteudvalg: BA gennemgik divisionsholdene her efter sidste divisionsweekend og desværre rykker 
dameholdet og 1. holdet herrer ned. 2. holdet kunne være kommet i oprykningsspil hvis ikke 1. holdet var 
rykket ned. Seniorholdet bliver i 2. division. 
 
Juniorudvalg: BA kunne fortælle at der var 20 juniorer på sommercamp og der blev spillet rigtig meget golf. 
Der har også være flotte resultater i diverse kredsturneringer af vores unge spillere. 
 
Begynderafdeling: ULJ spurgte til Ry´s sommer tilbud, hvor mange der havde været der. SIJ undersøger. 
Enkelte af vores prøvemedlemmer spørger efter andre måder at erhverve golfkørekortet på. 
Begynderudvalg/regel & etikette/Jesper og Stig holder møde i oktober for at undersøge diverse muligheder 
og planlægning af 2018. 
 
Baneudvalg: HH fremførte baneudvalgets ønske om 1 ekstra medarbejder til greenkeeperstaben snarest. 
Personen skal være ansat i 2 måneder og primært hjælpe med greens, så vi ikke får samme udfordringer 
som i år. Bestyrelsen valgte enstemmigt at afsætte pengene, og medhjælperen starter allerede fredag d. 
18. august. TK spurgte til hvad hulobservatørerne må, og HH og SD vil snarest fremsætte helt konkrete 
retningslinjer for disse. 
Der har været mange GF spillere i juli og en del af disse havde svært ved at finde rundt på banen. HH har 
sammen med baneudvalget kig på dette, og der vil snarest komme flere skilte op. 
Bestyrelsen gennemgik også 2 forslag om ”klokken” på hul 3. Som det første undersøges mulighederne for 
strøm til området, herefter tages der stilling til hvad der skal sættes op. 
Da der var spørgsmål til regnskab for banen gennemgår SIJ og HH tallene sammen med Lisbeth. 
 



5. Gennemgang af aktionslisten 
Afventer næste bestyrelsesmøde 
 
6. Eventuelt 
ULJ fremvise artikel fra Dansk Golf om golfspilleren i centrum. Her var der vist, hvad golfspilleren syntes var 
vigtig og hvad der ikke var så vigtigt. SIJ kunne fortælle at vi også har golfspilleren i centrum, men ikke har 
haft tid til at kigge på det endnu. 
 
Næste bestyrelsesmøde er mandag d. 11. september  2017 kl. 18.00 
 
 
 


