
 
Skanderborg Golfklub  
 
Referat fra bestyrelsesmøde  
Dato: 15. februar 2018 
Tid: 17.00-20.30 
Sted: Klubhuset Hylke Møllevej  
 
Hans Bach (HB)  
Søren Damsgaard (SD)  
Bjarne Alstrup (BA)  
Svend Erik Walde (Afbud)  
Torben Kjærulff (TK) 
Uffe Langballe Jensen (ULJ) 
Henning Hjørnholm (HH) 
Yvonne Larsen (YL) 
Henrik Nielsen (AFBUD) 
Stig Ingemann Jensen (SIJ) 
 
 
Dagsorden:  
1. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde 
2. Gensidig orientering om aktuelle forhold 
 Retssag 
 Nordeafonden og DIF projektfond 
 Hvervning 
 Kvalitet 
 Generalforsamling 
3. Regnskab 2017 (afventer revisor) 
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 
I forbindelse med en inkassosag som ønskes løftet ud af småsagsprocessen, gennemgik Advokat Brian Bo 
Christensen (BBC) det foreløbige forløb. BBC har haft kontakt til DGU og DIF og TK kontakter DGU snarest i 
sin egenskab af formand for klubben. Bestyrelsen afventer næste skridt fra BBC. 
TK har sendt en info til SIJ om DIF og DGI’s foreningspulje (er rundsendt til hele bestyrelsen). Derudover skal 
vi også kigge på Nordeafonden. I første omgang fremsender SIJ link og tidligere ansøgninger til bestyrelsen, 
som så kigger på løsninger/muligheder for at være med i disse puljer. 
Hverveudvalget har været samlet (TK, SEW og SIJ) som har kigget på diverse muligheder for at hverve flere 
medlemmer. Bestyrelsen blev enig om at medlemmer som hverver nye medlemmer skal betragtes som 
andre frivillige i klubben, og være med til diverse matcher/spisninger. Desuden blev det foreslået at der 
skulle laves en ”gensynsmatch” for tidligere medlemmer, her skal TK kigge på muligheder i golfbox for at 
søge disse. TK opfordrede til at vi er synlige i gadebilledet når der er lys nat, black Friday, foreningernes dag 



osv. Ny pjece fra hverveudvalget blev lagt frem, den skal omdeles til ”samtlige” husstande op til golfens 
dag/åbent hus d. 22. april 2018. 
TK gennemgik enkelte projekter fra 2017, og de udfordringer der har været, både undervejs men også 
efter. For at sikre at kvaliteten i diverse projekter er 100%, skal vi udnytte de kompetencer som findes i 
klubben/medlemmer, og i store projekter evt. hente nødvendige kompetencer udefra. 
I forbindelse med generalforsamling 2018, er TK i gang med beretningen. Så snart den er færdig 
fremsendes den til gennemgang hos bestyrelsen. Indkaldelse med dagsorden skal fremsendes med mindst 
14 dages varsel. GF er torsdag d. 22. marts. 
 
3. Regnskab 2017 
Regnskab 2017 afventer stadig endelige små justeringer. 
Regnskabet for januar 2018 bliver først klar når regnskab 2017 er færdiggjort. 
Bestyrelsen og alle ansatte er alle opmærksomme på økonomien, og den bliver fulgt tæt, så vi sikrer at 
budgettet for 2018 holder. 
 
4. Orientering fra Udvalgene 
Baneudvalget har haft møde, og HH gennemgik kort referatet. Nettet på driving range skal rejses og støttes 
noget bedre. Drikkevandet på greenkeepergården er nu godkendt af kommunen. I forbindelse med Banens- 
og husudvalgets dag er tilmelding allerede i gang. Der er kommet priser på måtter, og udvalget kigger på 
diverse muligheder. NCC råstoffer har noget stigrus i overskud som Chefgreenkeeper Henning Nissen har 
sat sig på. BA skal undersøge om vi kan lægge en match ind, som skal hedde ”Greenkeepernes hævn” 
I forbindelse med Cobra/Puma skal vi have eliten involveret, SIJ kan ikke sidde med det hele.  
ULJ fortalte kort om nyt begynderforløb (kort) som skal være med til at gøre det lettere for ”øvede” 
begyndere at komme igennem. Husk at der er åbent hus d. 22. april i Skanderborg Golf Klub. 
 
5. Gennemgang af aktionslisten og prioriteringslisten 
Udskudt til næste møde. 
 
6. Eventuelt 
SD syntes vi skal ændre billeder på hjemmesiderne, så det er egne billeder der vises. SIJ kigger på 
muligherne. SD vil også gerne at der kigges på priser for diverse bagskabe med og uden strøm. SIJ 
undersøger. 
 
Næste bestyrelsesmøde blev ikke fastlagt. 
 
 
 


