
 
Skanderborg Golfklub  
 
Referat fra bestyrelsesmøde  
Dato: 16. oktober 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 (AFBUD) 
Henning Hjørnholm (HH) 
Yvonne Larsen (YL) 
Henrik Nielsen (AFBUD) 
Stig Ingemann Jensen (SIJ) 
 
 
Dagsorden:  
1. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde 
2. Kort status incl. Cafe. 
3. Regnskab status 2017 
4. Budget 2018 
5. Eventuelt 
 
1. Referat fra seneste bestyrelsesmøde  
Referatet blev godkendt 
 
2. Kort status incl. Cafe 
TK har været til møde med Idræts Samvirke i Skanderborg. Ca. 20 foreninger deltog, og mødet var primært 
om fordeling af haltider. 
SEW, TK og SIJ deltog i DGU´s workshop omkring golfens omdømme i Danmark. DGU kalder deres nye 
kampagne for ”Golfen Gavner” og dette kan bruges i flere sammenhænge. På DGU´s hjemmeside er der 
lagt flere dokumenter og info som klubberne kan bruge i forbindelse med dette. 
Formanden orienterede kort om status for restaurantens drift. Der var mange positive kommentarer. 
Formanden oplyste, at enkelte har haft vanskelig ved at vende sig til det nye koncept. Formanden meddelte 
at han vil forsøge at kommunikere bedre om, hvordan konceptet hænger sammen. Sections og medlemmer 
har indflydelse på konceptet gennem cafeudvalget. Det er dog vigtigt at forstå at vi i bestyrelsen har 
besluttet os for et koncept, hvor vi serverer almindelig mad til en pris, der får restauranten til at giver et 
mindre overskud. Der indkaldes snarest til et Cafeudvalgsmøde som opfølgning på sæsonen. 
 
3. Regnskab status 2017 
Vi forventer at komme ud af 2017 med et mindre underskud. Det skyldes primært, at vi ikke har tiltrukket 
de medlemmer, som vi havde kalkuleret med i budgettet. Efter at det blev klart, at vi ikke ville kunne 
realisere det forventede overskud, har bestyrelsen har forsøgt at tilpasse aktiviteterne. Det har desværre 
vist sig at være vanskeligt p.g.a. pengeflowet i en golfklub. 
 



4. Budget 2018 
HB og SIJ gennemgik budgettet 2018 og der blev stillet mange spørgsmål. HB og SIJ skal tilrette budgettet 
efter bestyrelsens ønsker og prioriteringer, og fremlægge det på næste bestyrelsesmøde. 
 
 
5. Eventuelt 
HH forventer at afholde et møde snarest med hulobservatørerne, om hvad de må i forbindelse med deres 
”huller” 
Nettet på driving range skal sættes op, og Tage Larsen og Henning Nissen kigger på mulighederne for at få 
det gjort snarest.  
SIJ skal snarest indkalde til MID 2018 møde, så vi kan få fastlagt muligheder og tanker. 
 
Næste bestyrelsesmøde er mandag d. 6. november  2017 kl. 17.00 
 
 
 


