
 
Skanderborg Golfklub  
 
Referat fra bestyrelsesmøde  
Dato: 11. oktober 2018 
Tid: 17.00-20.30 
Sted: Klubhuset Hylke Møllevej  
 
Hans Bach (HB)  
Bente Enemark (BE) 
Jesper Ricken Jørgensen (JRJ) 
Svend Erik Walde (Afbud)  
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 forhold 
3. Regnskab 2018 og budget 2019 
4. Orientering fra udvalgene 
5. Eventuelt 

 
 
1. Referat fra seneste bestyrelsesmøde  
Referatet blev godkendt 
 
2. Gensidig orientering om aktuelle forhold 
I henhold til ny aftale om almennyttig forening er det muligt at få momsrefusion, hvis foreningen modtager 
donationer fra 100 personer. TK undersøger diverse muligheder, og er allerede i dialog med Haderslev, 
hvordan de har gjort det. BE henviste til Hedensted Golf Klub som er i gang med samme øvelse. 
I forbindelse med retssagen omkring forening/forretning afventer vi stadig svar fra retten i Århus, var ellers 
lovet umiddelbart efter retssagen. 
TK har fået nye priser på måtter til Pay & Play banen. Der skal dog stadig søges om ekstra midler fra diverse 
fonde, for at måtterne kan skiftes på alle huller. 
 
4. Regnskab 2018 og budget 2019 
HB og SIJ gennemgik regnskabet år til dato. Der skal stadig holdes øje med udgifter, men der forventes 
samlet et lille overskud i 2018. Likviditeten kan dog blive en udfordring senere på året og HB skal i den 
forbindelse snakke med Sparekassen Kronjylland. 
SIJ gennemgik budget 2019 og bestyrelsen var enige om de ændringer som skulle til. SIJ og HH holder møde 
med Chefgreenkeeper Henning Nissen, hvorefter SIJ fremsender tilrettet budget og fremsender det til 
bestyrelsen. 
 
 



5. Orientering fra udvalgene 
ULJ fortalte at alle begyndere stort set er færdige. Begynder/vejleder matchen forløb rigtig fint og alle var 
glade. ULJ har sendt en mail til udvalget hvor han takker dem for veludført arbejde. 
 
Juniorudvalget har søgt om støtte til et samarbejde med 3 andre klubber. BE fortalte kort om projektet og 
samarbejdet blev positivt modtaget af bestyrelsen. 
 
MS har snakket med turneringsudvalget og de var positive omkring nye tiltag til klubbens turneringer. 
Diverse spilformer skal undersøges, så vi forhåbentlig for flere deltagere til klubbens matcher. 
 
Baneudvalget har holdt møde og HH fortalte at der var enighed med bestyrelsen om at holde 
sommergreens åbne så længe som muligt. Klokkerne på hul 3 er færdige, de skal dog justeres en anelse, da 
de er svære at høre på teestedet. 
 
Der kommer nye golfregler pr. 1. januar 2019 og TK har sammen med handicapudvalget været på kursus. 
Handicapudvalget vil nu planlægge undervisningen af både nuværende men også nye golfspillere i regel og 
etikette. Efterfølgende skal baneudvalget involveres, da det kan betyde ændringer for 
hazarder/strafområder. 
 
6. Eventuelt 
 
Næste bestyrelsesmøde bliver tirsdag d. 6. november kl. 17.00 
 
 
 


