
 
Skanderborg Golfklub  
 
Referat fra bestyrelsesmøde  
Dato: 12. december 2017  
Tid: 17.00-20.00 
Sted: Klubhuset Hylke Møllevej  
 
Hans Bach (HB)  
Søren Damsgaard (SD)  
Bjarne Alstrup (AFBUD)  
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 
 Tilbagemelding fra ØGR formandsmøde 
3. Behandling 
 Sammensætning af bestyrelsen efter generalforsamling 
 Elitepolitik 
4. Regnskab 2017 
5. Orientering fra udvalgene 
5. Gennemgang af aktionslisten og prioriteringslisten 
6. Eventuelt 
 
1. Referat fra seneste bestyrelsesmøde  
Referatet blev godkendt 
 
2. Gensidig orientering af aktuelle forhold 
TK refererede kort fra ØGR formandsmødet. Prisen kommer til at følge prisindekset de efterfølgende år, og 
det betyder at prisen i 2018 bliver kr. 915,- 
Omkring MiD 2018 informerede TK de andre formænd om diverse tiltag for at øge indtægten, og alle var 
glade for den vidensdeling, som de ikke selv havde tænkt. 
Aftalen for ØGR blev endnu engang præciseret på mødet, så ingen, hverken i bestyrelsen eller på kontoret, 
er i tvivl om dette. 
Til sidst fortale TK, at de fleste klubber i ØGR hæver deres kontingent i 2018 med pristallet. 
 
3. Behandling 
Da vi har 2 som holder i bestyrelsen til foråret har TK undersøgt mulighederne for at få disse pladser besat. 
Bestyrelsen diskuterede flere emner, og TK vil afdække mulighederne. 
Udkastet fra Eliteudvalget omkring deres politik, blev gennemgået. Politiken blev godkendt af bestyrelsen. 
 



4. Regnskab 2017 
Efter tilretning af revisor bliver underskuddet desværre højere end forventet. Bestyrelsen arbejder ihærdigt 
på at sikre en økonomi i balance, men er desværre blevet udfordret af en del ekstra udgifter sidt på året og 
nogle regnskabstekniske udfordringer. ULJ (som er revisor) har for 2018 tilbudt at gennemgå regnskabet 
med kontoret, hver måned. Bestyrelsen sætter stor pris på denne ekstra hjælp. Derudover vil udskrift fra 
regnskabet (E-conomic) være til rådighed for bestyrelsen, for at give bedre indsigt. Sparekassen Kronjylland 
har godkendt budget 2018 og stillet den nødvendige likviditet til rådighed for klubben. 
 
5. Orientering fra Udvalgene 
HH kunne fortælle at der er baneudvalgsmøde torsdag d. 14. december og efterfølgende er der møde med 
hulobservatørerne. Her bliver det kort skitseret hvad de må som hulobservatører. 
Der er stadig problemer på hul 8, at folk går ind i ”Jarlens” have. Det er ikke tilladt, selvom man kan se sin 
bold. TK ønsker at få en prioriteringsliste fra Chefgreenkeeper Henning Nissen i forbindelse med diverse 
projekter på banen. 
HH fortalte at nettet på driving range bliver gjort færdig i starten af 2018. 
Banens dag i Skanderborg bliver d. 17. marts 2018 
SEW kunne fortælle at alle havemøbler er sat ind. Derudover skal der ryddes op i den gamle maling i 
lagerrummet. SIJ/SEW snakker med maler omkring behandling af udvendig væg. 
Begynderudvalget har haft møde med DGU hvor ULJ, Jesper Nielsen og SIJ deltog. ULJ kunne berette at det 
var et meget positivt møde, hvor bla. golfspilleren i centrum blev gennemgået. Der kom flere gode ideer til 
at hverve og fastholde nye medlemmer i klubben, og udvalget vil arbejde videre med disse ideer. 
 
5. Gennemgang af aktionslisten og prioriteringslisten 
TK har opdateret aktionslisten og snakkede kort om bl.a. miljøpriser osv. Prioriteringslisten skal også 
gennemgås og bestyrelsen må gerne komme med emner til disse lister. 
 
6. Eventuelt 
Der blev kort snakket om kontingenter for 2019, som skal godkendes på generalforsamlingen i 2018 
 
TK laver en doodle omkring næste bestyrelsesmøde i januar 2018 
 
 
 


