
 
Skanderborg Golfklub  
 
Referat fra bestyrelsesmøde  
Dato: 6. november 2018 
Tid: 17.00-20.00 
Sted: Klubhuset Hylke Møllevej  
 
Hans Bach (HB)  
Bente Enemark (BE) 
Jesper Ricken Jørgensen (JRJ) 
Svend Erik Walde (SEW)  
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 

Fokusområder 
Længdebebenævnelser – rød, blå og gul eller 4600, 5000 og 5400 
Generalforsamling 

3. Regnskab 2018 og budget 2019 
 Der vil ikke foreligge regnskab pr. 30. oktober  

4. Orientering fra udvalgene 
5. Eventuelt 

 
 
1. Referat fra seneste bestyrelsesmøde  
Referatet blev godkendt 
 
2. Gensidig orientering om aktuelle forhold 
Bestyrelsen blev enige om at næste bestyrelsesmøde (fokusområde) skulle omhandle indtægter, og kigge 
på alle muligheder, såsom medlemmer, sponsorer, greenfee osv. 
TK fortalte kort om tankerne bag længdebenævnelserne, og SIJ berettede kort om udfordringerne for 
dette. Bestyrelsen vedtog at udskyde ændringen af længdebenævnelserne. 
Generalforsamlingen afholdes d. 21. marts og vi skal huske at sende reminder ud. SIJ kontakter advokat 
Brian Bo Christensen omkring dato. Bestyrelsesmedlemmerne skal huske at kigge deres jobbeskrivelse 
igennem, så den er opdateret. 
TK har været til formandsmøde med ØGR og her var flere ting på dagsordenen. Odder bygger 
tordenshelter, og bestyrelsen snakkede kort om mulighederne i Skanderborg. Vi afventer, men sørger for at 
give besked om mulighederne for at søge læ på greenkeepergården eller i klubhuset. 
Odder og Århus går snart på vintergreens – vi skal huske at gøre opmærksom på, at vi stadig spiller 
sommergreens og der kan køres buggy. 



HH og SIJ skal kigge på muligheder for frivillige til at klippe rough og ordne muldvarpeskud (tilladelser og 
forsikring. ØGR stiger i 2019 til kr. 920,- (følger prisindeks) 
TK har også været til regionsmøde i DGU. Her fortalte DGU kort om muligheden for at bruge deres 
konsulenter både for bestyrelsen, ledelsen og greenkeeperne. Se evt. mere på Danskgolfunion.dk 
DGU kunne også berette om en nedgang i juniormedlemmerne, der vil derfor være øget fokus på dette, 
bl.a. vil man starte ”sjov med golf” 
DGU har også arbejdet med gruppering af golfmedlemmer – her snakker man om Klub afhængige og Klub 
uafhængige. Denne balance flytter sig desværre sammen med bl.a. flere flexmedlemmer. Klubben skal sikre 
at nye medlemmer finder fodfæste i klubben og bliver Klub afhængige. 
DGU har også lanceret en mulighed for køb af gaver – Skanderborg er med i dette, og når det er klar skal 
det på hjemmesiden. 
Det blev besluttet at JRJ skal kigge på muligheder for Spotdeal/Sweatdeal omkring prøvemedlemskaber. 
Sportsudvalget bestående af BE, JRJ og MS er så småt i gang, og der kommer snarest info ud om 
divisionsgolf og regionsgolf. 
Bestyrelsen har en prioriteringsliste og TK opfordrede alle bestyrelsesmedlemmerne til at få den 
gennemgået og evt. få skrevet ønsker og budget på. 
Omkring pasning af kontoret i november/december hvor vi spiller til sommergreens blev gennemgået, lige 
nu er der stadig mulighed for at tage en eller 2 dage. 
TK er stadig i gang med undersøgelsen omkring medlemsgaver til klubben og mulighed for momsrefusion. 
Vi har stadig ikke hørt fra Retten i Århus omkring vores retssag. 
SIJ skal udarbejde statistik fra Golfbox omkring Golfhæftet og generel greenfee. 
 
3. Regnskab 2018 og budget 2019 
Bestyrelsen afventer regnskabet pr. 30. oktober – kommer snarest. 
Budgettet 2019 er godkendt og fremvist til Sparekassen Kronjylland. Udfordringen med vores likviditet blev 
fremlagt Kronjylland, og der skal snarest udarbejdes et forventet regnskab og likviditetsbudget som 
fremsendes til Kronjylland. 
 
4. Orientering fra udvalgene 
Der er ros til baneudvalget og specielt Henning Nissen for løbende at informere medlemmer med tekst og 
billeder på facebook. Lige nu arbejdes der på vinterteesteder, så de er klar når frosten kommer. 
SEW spurgte til buggies, og når de sættes væk, kommer terrassemøblerne over i skuret. 
Vi skal have fundet nogle til at hjælpe med at holde renseområdet pænt. SIJ og SEW undersøger. 
ULJ fortalte at vi mangler 2 prøvemedlemmer at få færdiggjort, ellers er alle igennem. 
MS kunne berette at sidste match i år er Adventsmatch og den er slået op. Omkring Mortensmatch, skal der 
kigges på muligheder næste år, så flere får lyst til at deltage. 
Eliten har afslutning lørdag d. 10. november og JRJ gennemgik kort programmet for de 10 tilmeldte. 
BE har på vegne af juniorudvalget skrevet til 3 udvalgte klubber, omkring samarbejde. Indtil videre har 1 
klub svaret (Odder) 
Cobra/Puma juniorrangliste turneringen bliver afholdt d. 8.-9. juni 2019. 
 
6. Eventuelt 
SEW spurgte til muligheden for at blive støttet af OK i forbindelse med køb af Benzin/diesel. ULJ skal 
undersøge mulighederne. 
 
Næste bestyrelsesmøde bliver tirsdag d. 22. januar kl. 17.00 
 
 
 


