
 
Skanderborg Golfklub  
 
Referat fra bestyrelsesmøde  
Dato: 24. september 2018 
Tid: 17.00-20.30 
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 (YL) 
Michael Simonsen (MS) 
Stig Ingemann Jensen (SIJ) 
 
 
Dagsorden:  

1. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde 
2. Besøg af Ingemarie Hønnicke fra Nordea 
3. Gensidig orientering om aktuelle forhold 
4. Regnskab og budget 
5. Orientering fra udvalgene 
6. Eventuelt 

 
 
1. Referat fra seneste bestyrelsesmøde  
Referatet blev godkendt 
 
2. Besøg af Ingemarie Hønnicke fra Nordea 
I forbindelse med Nordea Fonden kom Ingemarie Hønnicke for at overrække en check på kr. 7.500,- til 
forbedring af Pay & Play banen. Ansøgningen fra klubben til fonden er bl.a. en forlængelse af DGU’s 
ide/tilbud om golf til ældresagen og type 2 diabetis patienter. 
 
3. Gensidig orientering om aktuelle forhold 
I forbindelse med ovenstående check fra Nordea Fonden har TK undersøgt diverse muligheder for måtter til 
teestederne på Pay & Play banen. Bestyrelsen blev enig om, at TK snakker med Chefgreenkeeper Henning 
Nissen om mulighederne. 
TK lovede at udarbejde en hvervningskalender, som indeholder diverse arrangementer som black Friday, lys 
nat osv. Tanken er at golfklubben skal være repræsenteret ved disse arrangementer. 
I forbindelse med vores greenkeepergård har TK undersøgt muligheden for en arkitekttegning. Dette er 
desværre lidt for dyrt så SIJ kontakter Køge Golfklub omkring lån af tegninger i første omgang. 
Kai Just og TK var i retten i Århus i forbindelse med retssagen om vi er en forening eller en forretning. 
Advokat Brian Bo Christensen kører sagen for golfklubben og der kommer tilkendegivelse i uge 39. 
I forbindelse med et evt. Sportsudvalg har TK undersøgt andre klubber om dette. Her blev der fundet en 
klub med samme idekoncept og TK arbejder for snarest at have noget klar. 



 
 
4. Regnskab og budget 
HB gennemgik regnskabet pr. 31. august og det halter desværre på indtægtssiden, bl.a. omkring Greenfee i 
forbindelse med MiD i Silkeborg. HB har kigget på mulige besparelser og alle har fået klar besked om at 
holde igen resten af året. SIJ skal sørge for at udarbejde et likviditetsbudget som fremsendes inden næste 
bestyrelsesmøde. Budget for 2019 er fremsendt til alle bestyrelsesmedlemmer og skal gennemgåes på 
næste bestyrelsesmøde. 
 
5. Orientering fra udvalgene 
MS fortalte at der desværre er manglende tilslutning til klubmatcherne. Det blev besluttet at 
turneringsudvalget skal kigge på alternative spilformer osv. Desuden blev det besluttet at teste 9 hullers 
matcher næste år – gerne om fredagen med efterfølgende spisning. 
BE fortalte at juniorudvalget har tanker om et samarbejde med 2-3 andre klubber for at fastholde 
juniorerne ved at samle dem 3-4 om året. BE tager kontakt til Hans Hussmann og Jesper Nielsen for at 
drøfte mulighederne. 
SW kunne fortælle at vi har haft besøg af ældresagens petanque hold til en hyggedag på par 3 banen. 
Desværre var vejret ikke med dem, men de havde en god dag alligevel. Udover ældresagen er 
diabetisforeningens medlemmer blevet indbudt til at spille vores pay & play bane gratis på hverdage i 
september og oktober.  
SW efterlyste et markedsføringsudvalg som kan sørge for at vi bliver mere tydelige i lokalsamfundet. TK 
tager kontakt til et medlem som har været positiv for dette. 
Begynderudvalget er ved at lukke ned og ULJ fortalte at der kun mangler enkelte mentorrunder inden 
afslutningsmatchen. 
HH fortalte at begge klokker til hus 3 er færdig snarest. Baneudvalget holder møde mandag d. 1. oktober. 
 
6. Eventuelt 
BE og YL fortalte om deres seneste oplevelse i restauranten og det affødte en længere debat omkring 
konceptet, som alle er enige om, men også om forventninger til maden og servicen. TK lovede at der ville 
blive afholdt et cafeudvalgsmøde snarest, så vi kan afstemme forventninger og løse diverse udfordringer. 
Til sidst gjorde SIJ det klart at vi er nød til alle at tænke i mulige indtægter til klubben, både omkring 
medlemmer, sponsorer, greenfeespillere osv. Det er et ”must” at vi får flere penge i kassen. 
 
Næste bestyrelsesmøde bliver torsdag d. 11. oktober kl. 17.00 
 
 
 


