
 
Skanderborg Golfklub  
 
Referat fra bestyrelsesmøde  
Dato: 11. april 2018 
Tid: 18.00-21.00 
Sted: Klubhuset Hylke Møllevej  
 
Hans Bach (HB)  
Bente Enemark (BE) 
Jesper Ricken Jørgensen (JRJ) 
Svend Erik Walde (SW)  
Torben Kjærulff (TK) 
Uffe Langballe Jensen (ULJ) 
Henning Hjørnholm (HH) 
Yvonne Larsen (Afbud) 
Michael Simonsen (MS) 
Stig Ingemann Jensen (SIJ) 
 
 
Dagsorden:  
1. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde og konstituerende bestyrelsesmøde 
2. Gensidig orientering om aktuelle forhold 
 a. Forretningsorden 
 b. DGU rep. Møde 
 c. Brev til sponsorer og artikel i nyhedsbrev 
 d. Kontorvagter 
 e. Fordeling af kontaktpersoner til udvalg 
 f. Hvervning 
 g. Banevision 
 h. Medlemstal 
3. Regnskab og budget 
4. Orientering fra udvalgene 
5. Eventuelt 
 
1. Referat fra seneste bestyrelsesmøde  
Referatet af begge blev godkendt. 
 
2. Gensidig orientering af aktuelle forhold 
TK gennemgik kort vores forretningsorden for de nye bestyrelsesmedlemmer og suppleanter og 
umiddelbart var der ingen kommentarer eller forslag til ændringer. 
TK har deltaget i DGU´s generalforsamling og fortalte om Silkeborg/Ry´s forslag omkring flexmedlemmer til 
9/18 huller kunne ændres til fuldtidsmedlemmer. Forslaget blev vedtaget af generalforsamlingen. 
På DGU mødet blev der også fortalt om de nye golfregler som træder i kraft 2019. De nye regler er primært 
lavet for at øge tempoet på banen og samtidig gøre regelsystemet mere simpelt. Fra 2020 vil 
handicapsystemet også blive ændret, så i stedet for 6 forskellige systemer bliver der kun 1 på verdensplan. 
Beregningen vil stadig blive lavet af golfbox. 
Det blev også besluttet at hæve klubbernes kontingent pr. spiller med 3 kr. – dette sker pga. af øgede 
udgifter for DGU til omdeling af magasiner samt implementering af de nye regler. 



På temaaftenen aftenen før deltog TK også og her blev der snakket om golfspilleren i centrum som værktøj 
til at øge salget af golfklubberne. Der blev også snakket mulighed for målrettet markedsføring i forbindelse 
med afhængige/uafhængige medlemmer og deres behov for en klub og det sociale. 
TK ønsker et tættere samarbejde med sponsorerne og vil derfor sende et brev til disse. Her vil han bl.a. 
tilbyde dem plads i vores nyhedsbrev til kort at fortælle/annoncere for deres virksomhed. 
Det er meningen at kontoret skal passes hver weekend. SIJ har hver anden weekend og de resterende skal 
dækkes af bestyrelsesmedlemmer og frivillige. SIJ har kontakt til 2 hold og TK tager kontakt til en mere 
frivillig.  
 
I forbindelse med udvalgsposter blev følgende fordelt: 
Juniorudvalg: Bente Enemark 
Eliteudvalg:  Jesper Ricken Jørgensen 
Turneringudvalg: Michael Simonsen 
 
Bestyrelsen har stor fokus på hvervning af nye medlemmer som er klubbens vigtigste opgave. Udover at 
omdele pjecer til husstande, annoncer i aviser og digitalt er hele ældresagen, diabetisforeningen samt 
skolerne i kommunen inviteret til at spille gratis i august/september på vores pay & play bane. Desuden er 
de frivillige i kulturhuset inviteret til en dag, med undervisning og spil på pay & play banen. 
 
TK fremlagde sine tanker om visioner for klubben og banen, og dette blev debatteret i bestyrelsen. Og alle 
var enige om den røde tråd skal fortsætte, dog var der ikke enighed om hvor detaljeret visionen fra 
bestyrelsen skal være. Der var forslag om evt. at invitere medlemmerne til en debataften, så alle forslag og 
ideer kom frem. 
 
Medlemstallene er desværre faldet lidt i forhold til sidste år, og dette skal ændres i henhold til bl.a. 
ovenstående fokus på hvervning. 
 
3. Regnskab 2017 
HB gennemgik regnskabet for det 1. kvartal og bestyrelsen er også her opmærksom på det faldende 
medlemstal som giver udfordringer på indtægtssiden. Udgifterne følger budgettet. 
 
4. Orientering fra Udvalgene 
TK spurgte til ”klokken” på hul 3, og HH kunne fortælle at alt bliver undersøgt. Omkring åbning af banen 
blev åbning af teestederne samt sommergreens hele året diskuteret. HH snakker med baneudvalget og 
Chefgreenkeeper Henning Nissen om diverse muligheder. HH kunne fortælle at der er hulobservatører til 
alle huller og de har fået lidt mere råderum omkring hvad de må. 
ULJ kunne fortælle at 36-54 turneringerne begynder onsdag d. 18. april. Desuden er begynderudvalget 
suppleret med Jens Peter Rasmussen. 
Der mangler stadig mange opgaver omkring klubhuset og SW kigger på dette. Første prio er maling af 
betonvæggen ud mod puttebanen. 
 
6. Eventuelt 
SIJ har ansøgt 2 fonde om midler til at forbedre pay & play banen i forbindelse med ovenstående 
hvervekampagne til ældresagen, diabetisforeningen og skolerne i kommunen. 
 
Næste bestyrelsesmøde bliver onsdag d. 16. maj kl. 17.00 
 
 
 


