
 
Skanderborg Golfklub  
 
Referat fra bestyrelsesmøde  
Dato: 16. august 2018 
Tid: 17.00-20.00 
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 
2. Gensidig orientering om aktuelle forbold 

Sportudvalg 
Nordea fonden – hvordan skal de bruges 
GK gaard 
Vand 
Studiemedlemskab 
MiD 
Klokke på hul 3 

3. Regnskab og budget 
4. Orientering fra udvalgene 
5. Eventuelt 

 
 
1. Referat fra seneste bestyrelsesmøde  
Referatet blev godkendt 
 
2. Gensidig orientering af aktuelle forhold 
Bestyrelsen debatterede muligheden for at lave et samlet sportsudvalg, så de relaterede udvalg (junior, 
elite, turnering og regionsudvalg) blev slået sammen. Lige nu er der ingen overblik over hvem og hvad de 
forskellige gerne vil spille og hvordan ønsker og fordeling skal være. For bedre at kunne koordinere dette og 
evt. udarbejde en samlet politik om dette kigger TK på mulighederne og hvad andre klubber gør. TK vender 
retur på næste bestyrelsesmøde. 
Vi har fået penge fra Nordeafonden i forbindelse med Diabetis- og ældresagens mulighed for brug af Pay & 
Play banen. Bestyrelsen gennemgik hvordan pengene kunne bruges til forbedring af bl.a. slagmåtter på 
hullerne. TK undersøger priser og muligheder. 
TK har snakket med kommunen om mulighederne for Greenkeepergården. Der foreligger ikke noget 
konkret, men SIJ skal undersøge om vi evt. har nogle sponsorer/samarbejdspartnere som kan udarbejdet 



en tegning og priser på bygning af en ny GF gård. Dette vil også gøre det lettere for kommunen at lave en 
prioriteringsreækkefølge. 
Med baggrund i årets tørke og måske kommende klimaændringer, blev alternative muligheder for ekstra 
vanding gennemgået. Bestyrelsen blev dog enig om at kigge de næste års vejrlig ud, inden der investeres i 
yderligere vanding. 
BE har set at andre klubber arbejder med studiemedlemskab, og derfor blev mulighederne gennemgået for 
Skanderborg Golf Klub. Bestyrelsen blev enig om at ikke at gøre yderligere, da medlemsunderlaget nok er 
for spinkelt i forhold til det nuværende ynglingemedlemskab. 
SIJ fortalte at bookning af banen i forbindelse med MiD 2018 ikke går særlig godt. Det blev dog besluttet at 
afvente tiden yderligere inden vi evt. åbner op for sections. SIJ sørger for at informere de frivillige, da flere 
har planlagt ferie/fridage for at hjælpe. 
TK spurgte til en løsning for klokken på hul 3. Der opstår ofte en prop på teestedet fordi folk glemmer at 
ringe med klokken. HH tager det op på baneudvalgsmødet på mandag 
 
3. Regnskab og budget 
HB gennemgik regnskabet, som stadig er bagefter budget. ULJ og BE spurgte til et budget i stedet for de 3 
som er rundsendt. HB og SW kigger på det sammen. 
Omkring budget 2019 udarbejder SIJ dette månedsopdelt i excel, så det kan implementeres i Economic 
efterfølgende. Skal være klar til næste bestyrelsesmøde. 
 
4. Orientering fra Udvalgene 
JRJ kunne berette at eliten har sidste spilleweekend d. 18.-19. august. Herrerne er sikker på nedrykning, 
mens Senior og Veteraner har en stor chance for oprykning. 
MS fortalte at næste store arrangement er klubmesterskabet d. 25.-26. august, men det kniber stadig med 
tilmeldinger. Den interne Abacus Cup er afgjort og vinderne skal med til den landsdækkende konkurrence. 
Det har dog været lidt svært at få fat i folk. 
Husudvalget mangler stadig folk, og SW bliver ved at spørge medlemmerne. SIJ har fundet et ekstra par til 
bilvask, så nu bliver det min. hver anden uge de bliver vasket. 
BE har haft en længere snak med juniorudvalget (Hans Huusmann) omkring fremtiden. Hans stopper med 
udgangen af 2018, men der skulle være udvalgsmedlemmer nok. Hans spurgte til muligheden for 
ændringer af træningstider, så det blev 2 gange ugentligt. Bestyrelsen var positiv, men det skal også 
afklares med pro Jesper Nielsen samtidig med at der skal kigge på økonomien. Når juniorerne bliver dygtige 
nok til at deltage i elitetræningen er ønsket fra juniorudvalget at de stadig træner med til juniortræning, så 
de yngre spillere har nogen at se op til. 
Baneudvalget fik ros for at græsset nu er grønt – HH takkede. Der er møde i baneudvalget på mandag hvor 
der banevandring. Her skal bl.a. kigge på dameteesteder som har haft det meget svært i tørken. Der skal 
også kigges på vinterteesteder, da disse trænger til en omgang. HH og Henning Nissen skal kigge på budget 
for 2019 til næste bestyrelsesmøde. 
ULJ fortalte at begynderne slutter om 4 gange, så er det for mørkt til 36-54 matcherne. De 
prøvemedlemmer som ikke når at blive færdige, kommer så ud med mentorer. D. 30. august er næste 
regelaften og vi håber at de sidste er klar til dette. Begynderne har afslutningsmatch i oktober hvor 
begynderne spiller mod vejlederne. 
 
6. Eventuelt 
SW fortalte kort om golfsporet og de muligheder det giver. SIJ informerer medlemmerne i næste 
nyhedsbrev. SIJ skal undersøge hvordan vi får mandagslukket med i golfbox, så spillerne ikke bliver skuffet 
når restauranten har lukket. 
 
Næste bestyrelsesmøde bliver mandag d. 24. september kl. 17.00 
 



 
 


