
 
Skanderborg Golfklub  
 
Referat fra bestyrelsesmøde  
Dato: 9. januar 2018 
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 (ULJ) 
Henning Hjørnholm (AFBUD) 
Yvonne Larsen (AFBUD) 
Henrik Nielsen (AFBUD) 
Stig Ingemann Jensen (SIJ) 
 
 
Dagsorden:  
1. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde 
2. Gensidig orientering om aktuelle forhold 
 Forslag til værdisæt for SKB GK (TK har rundsendt) 

Generalforsamling inkl. opgaver herunder indkaldelse af emner til Årets golfer. Forslag til 
dato d. 22. marts 2018 
Forsalg til kontingent 2019 
Rapport vedr. finansielle situation. Rundsendt af SIJ 
DGU rep. møde. Emner? 
Udarbejdelse af budget 2019 i Economics 
Forretningsorden 
Persondataforordningen. Opgaver for SKB GK 

3. Regnskab 2017 (udsat) 
4. 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 fortalte kort om Kultur og Værdisæt tanken. Skal ligge til grund for den daglige tone og det at behandle 
hinanden og gæster ordentligt. Alle ansatte skal have den udleveret, så de ved hvilke forventninger klubben 
har til deres optræden. 
Generalforsamlingen bliver afholdt torsdag d. 22. marts kl. 19.00 i klubhuset. SIJ udsender varsel til alle 
medlemmer om evt. forslag til generalforsamlingen i henhold til vedtægter. Bestyrelsen gennemgik de 
forrige års kontingenter og besluttede at foreslå en stigning på kr. 200,- i 2019. 
TK udarbejder beretning til GF som rundsendes til bestyrelsen for endelig godkendelse. 



I forbindelse med ”Skanderborg Golf Klubs Ærespris” bliver der nomineret 3 medlemmer, hvoraf 
bestyrelsen vælger vinderen. 
Rapporten fra Arvad Finanshus er kommet, og bestyrelsen gennemgik denne. Der er enkelte punkter som 
klubben skal kigge nærmere på, bl.a. leasingomkostninger. Ellers er rapporten en bekræftelse på det som 
bestyrelsen selv har kigget på. SIJ skal dog undersøge evt. muligheder for serviceaftaler på vores maskiner. 
TK deltager i DGU´s repræsentantskabsmøde d. 16.-17. marts og vil høre om der punkter fra SKB GK som 
skal behandles. SIJ forespurgte til kampagnen ”Golf gavner” om det er muligt at få den bredere ud, end 
bare til golfspillerne. TK tager det med til mødet. 
Bestyrelsen besluttede at HB og SEW lægger budget 2018 ind i Economics og lægger op til at det bliver 
månedsopdelt. Hermed skulle det give bedre overblik for evt. overskridelser på de forskellige poster pr. 
måned. 
TK brugte kort vores forretningsorden til at snakke bestyrelsesmøde frekvenser. Bestyrelsen var dog enige 
om, at frekvensen med 1 møde pr. måned er fint. 
I forbindelse med den nye Persondataforordningen spurgte TK om kontoret havde kigget på dette. SIJ 
afventer DGU udspil, og herefter bliver det tilpasset loven når de sidste vejledninger er på plads. 
 
3. Regnskab 2017 
Regnskab 2017 afventer endelig revisorgennemgang. 
 
4. Orientering fra Udvalgene 
BA informerede om eliteudvalget som har fået ny formand. Det bliver Rasmus Haagemann. 
Baneudvalg/greenkeepere forventer at gøre nettet færdig på driving range i uge 3. 
SEW spurgte til kompressor, og problemet med kondensvand og manglende tryk er lavet. 
 
5. Gennemgang af aktionslisten og prioriteringslisten 
Aktionslisten og prioriteringslisten blev kort gennemgået/tilrettet. 
 
6. Eventuelt 
TK arbejder videre på at skaffe nye bestyrelsesmedlemmer, og har fået enkelte positive tilbagemeldinger. 
Banens dag og husudvalgets arbejdsdag er fastlagt til d. 17. marts 2018. Der kommer mere info senere. 
Vores kontakt ved kommunen omkring miljø og fredning er blevet kontaktet af TK omkring mulighederne 
for greenkeepergården. TK fortsætter med at undersøge muligheder for at involvere kommunen noget 
mere. 
Evt. mulighed for at udlevere greenfee til nye indbyggere i Skanderborg skal undersøges. SIJ fremsender 
dokument til TK, som arbejder videre med sagen. 
 
Næste bestyrelsesmøde bliver torsdag d. 15. februar 2018 kl. 17.00 
 
 
 


