
 
Skanderborg Golfklub  
 
Referat fra bestyrelsesmøde  
Dato: 6. november 2017  
Tid: 17.00-20.00 
Sted: Klubhuset Hylke Møllevej  
 
Hans Bach (HB)  
Søren Damsgaard (SD)  
Bjarne Alstrup (BA)  
Svend Erik Walde (SEW)  
Torben Kjærulff (TK) 
Uffe Langballe Jensen (AFBUD) 
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 
 Orientering fra DGU Regionalmøde 
 Elitepolitik 
 Budget 2018 
 Kontingent 2019 
3. Regnskab status 2017 
4. Orientering fra udvalgene 
5. Gennemgang af aktionslisten 
6. Eventuelt 
 
1. Referat fra seneste bestyrelsesmøde  
Referatet blev godkendt 
 
2. Gensidig orientering af aktuelle forhold 
TK har deltaget i DGU’s regionalmøde i H. C. Andersen Golf Klub i Odense. Her blev der bl.a. snakket 
ejendomsskat og grundskyld. DGU har fået opdateret deres hjemmeside og der er masser af inspiration og 
tilbud for alle områder i klubben. TK har kontaktet Hans Huusmann i juniorudvalget omkring 
landsdækkende generationsmatch i forbindelse med Senior Tour på Simons Golfbane. 
Der er også komme ændringer til DK-turneringen hvor Senior og Veteran er udvidet. Samtidig er der ændret 
spilleformer for de laveste divisioner. 
For DGU og klubberne vil der i 2018 være et stort fokusområde på de nye golfregler som træder i kraft 1. 
januar 2019. I foråret 2018 vil der blive udarbejdet støttemateriale og undervisning vil begynde for 
dommere og andre regelkyndige i klubberne. I løbet af efteråret 2018 skal spillerne i klubberne undervises, 
og her er det vigtigt at få inddraget bl.a. sections og udvalg. 
DGU informerede også kort om den nye ”personsdata” lovgivning. Og den juridiske afdeling i DGU kommer 
senere med en ”tjekliste” for hvordan klubberne skal agere i forhold til den nye lovgivning. 



TK fortalte kort om Miljøprisen som DGU uddeler hvert år. Her skal vi i Skanderborg kigge på evt. 
muligheder for at komme i betragtning til denne pris. 
TK gennemgik kort den nye Elitepolitik, og den vil blive fremsendt til alle bestyrelsesmedlemmer, så vi kan 
gennemgå den på næste møde. 
TK har rettet forretningsordenen til, som tidligere aftalt. Primært omkring bestyrelsen begrænsninger 
omkring større investeringer og indhentning af tilbud. 
HH har skaftet transport i forbindelse med flytning af sten ved hul 12. Tove Bak skal i gang med slibning af 
stenen og den skal flyttes til greenkeepergården. Muligheder for sponsering af slibeskiver skal undersøges. 
SIJ kontakter mulig sponsor. 
I henhold til vores aftale med forpagtning af jorden, skal vi vedligeholde diverse veje og stier på jorden. Det 
betyder at bl.a. vejen ved driving range som også er tilkørsel til flyvepladsen, skal renoveres i forhold til 
diverse huller. 
HB gennemgik det tilrettede budget for 2018 og det blev enstemmigt vedtaget. HB sørger for at kontakte 
Sparekassen i forbindelse med fremlæggelse. 
TK spurgte til kontingent 2019. Tidligere har klubben fuldt landets pris indeks. Bestyrelsen skal til næste 
møde undersøge diverse scenarier og kigge på de omkring liggende klubber. 
 
3. Regnskab status 2017 
Vi forventer stadig at komme ud med et mindre underskud i 2017. 
 
4. Orientering fra Udvalgene 
HH kunne berette at baneudvalget forventer net på driving range er sat op i uge 47. Næste møde i 
baneudvalger er d. 23. november. Der afholdes møde med hulobservatører d. 14. december. HH forventer 
at der også i 2018 afholdes en banens dag. 
SEW vil lige aktivere husudvalget, så de får sat havemøblerne ind under halvtaget. 
MiD 2018: SD fortalte at første møde er afholdt i udvalget, og der kom rigtig mange gode ideer for at give 
GF spillere en god oplevelse. Udvalget består af 3 herrer, og vi vil gerne være 1 mere, gerne en dame. 
Forespørgsel er afsendt. 
 
5. Eventuelt 
TK skal til formandsmøde i ØGR og der kom enkelte forslag fra bestyrelsen. Bl.a. omkring spil i uge 35 hvor 
der er MiD i Silkeborg. TK tager dette med til mødet. 
 
Næste bestyrelsesmøde er mandag d. 12. december 2017 kl. 17.00 
 
 
 


