
 
Skanderborg Golfklub  
 
Referat fra bestyrelsesmøde  
Dato: 22. januar 2019 
Tid: 17.00-20.00 
Sted: Klubhuset Hylke Møllevej  
 
Hans Bach (HB)  
Bente Enemark (BE) 
Jesper Ricken Jørgensen (JRJ) 
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 

Beslutning 
Optagelse af Michael i bestyrelsen pga. SEW afgang 
Dybdelufter 
Godkendelse af nye udvalgsformænd 
 Regel og HCP udvalg 
 Juniorudvalg 
 Husudvalg 
Orientering 
Ny flexmedarbejder (greenkeeper) 
Ny ansættelse i restauranten (kok) 
Besøge Simon og baneseminar 
Emner til DGU rep. Møde 
Retssagen 
ØGR kontingent 
GK gård 
Spotdeal 
Resultat af forlænget spil til sommergreens 
Generel drøftelse 
Hvervning og indtægtsforøgelse 

3. Regnskab 2018  
 Der vil foreligge et foreløbigt resultat  

4. Orientering fra udvalgene 
5. Eventuelt 

 
1. Referat fra seneste bestyrelsesmøde  
Referatet blev godkendt 
 



2. Gensidig orientering om aktuelle forhold 
Beslutning: 
Bestyrelsen godkendte Michael Simonsen som indtræder i bestyrelsen i stedet for SEW. 
HH skal gennemgå evt. investering af dybdelufter på næste baneudvalgsmøde, svar afventes på næste 
bestyrelsesmøde. 
Der skal vælges nye udvalgsformænd og følgende er indstillet og blev enstemmigt godkendt: 
Regel og HCP udvalg: Jytte Bengtson 
Juniorudvalg: Anne Marie Kruse 
Husudvalg: Michael Simonsen 
Orientering: 
SIJ fortalte om samtaler med kommunen omkring ansættelse af flexmedarbejder, dog skal evt. kandidater i 
praktik først. Bestyrelsen skal inden ansættelse af ny GK drøfte emnet på et bestyrelsesmøde. 
Omkring ansættelse af kok til restauranten kunne SIJ fortælle at Jette er færdig med stillingsbeskrivelse. 
Udover at stillingen slås op er der også kontakt til Kokkeskolen Hansenberg. 
TK skal på kursus hos DGU som afholdes på Sandmosen. I den forbindelse besøger TK vores elev som er på 
skolen i den periode. 
Bestyrelsen har ingen emner til DGU rep. møde hvor TK deltager. 
Retssagen mod et tidligere medlem er ubetinget vundet ved retten i Århus. SIJ kunne fortælle at da 
sagsøgte ikke har betalt er sagen på vej i fogedretten. 
Ens ØGR kontingent  skal drøftes på forårets ØGR formandsmøde. 
TK fremviste præsentationsfolder udarbejdet af Dansk Halbyggeri. Dansk Halbyggeri er ved at beregne 
byggepris. Når den foreligger initierer TK et møde med kommunen. 
JRJ kunne fortælle at Spotdeal havde givet 15 nye medlemmer. Det blev besluttet at køre en ny Spotdeal 
lige op til sæsonstart for at fokusere på evt. Pay & Play spillere. 
SIJ har kigget på tallene i forbindelse med forlængelse af sommergreens sidst på året. Dette har ikke givet 
ekstra greenfee indtægter. 
Generel drøftelse 
Her gennemgik bestyrelsen alle indtægtsområder, og det blev besluttet at SIJ arbejder videre med 
muligheder for at skaffe flere sponsorer og company days. Dette skal bl.a. ske gennem vores medlemmer, 
som måske har en tilgang til en beslutningstager i diverse virksomheder, ikke kun i Skanderborg men i hele 
Østjylland. Omkring hvervning af medlemmer blev det besluttet at etablerede golfspillere som melder sig 
ind i Skanderborg (og ikke tidligere har været medlem af Skanderborg) kan få rabat det første år. Samtidig 
skal vi blive ved med at hverve nye prøvemedlemmer både ved golfens dag, diverse arrangementer i 
Skanderborg By samt ved hjælp af vore medlemmer. 
TK tager kontakt til Erhverv Skanderborg og City foreningen for evt. at kunne orientere om vores tilbud og 
muligheder. 
 
3. Regnskab 2018 
HB gennemgik det foreløbige resultat for klubben. Som det ser ud nu kommer vi ud med et beskedent 
overskud på kr. 3.000,- Der mangler dog enkelte regninger/posteringer for 2018. 
Det blev besluttet at ULJ og SIJ hjælper restauranten med tættere opfølgning på diverse områder. SIJ 
snakker med Jette om muligheder for grupperinger i kasseapparatet. 
 
4. Orientering fra udvalgene 
JRJ fortalte at eliten har holdt møde om 2019 og hvilke spillere de har til rådighed. TK kunne fortælle at 
seniorholdet skal på opstartstur, her kunne veteraner og herrehold evt. også deltage. 
TK fortalte om den store succes det allerede er nu med undervisning i de nye regler. Foreløbig er der 
tilmeldt 215 deltagere til de 5 aftener og vi håber der når at komme flere. TK skal til prøve i marts i 
forbindelse med hans dommerkursus. 



BE fortalte at juniorsamarbejdet med andre klubber desværre ikke havde den opbakning man havde håbet. 
Derfor er det kun Hedensted og Skanderborg som laver dette. 
Begynderudvalget (ULJ) har lagt op til en regelgennemgang af vejlederne, så de er godt klædt på i 
forbindelse med de nye regler, når vi starter op med 36-54 turneringerne. 
 
6. Eventuelt 
Der var ikke noget til eventuelt. 
 
Næste bestyrelsesmøde bliver mandag d. 18. februar 2019 kl. 17.00 
 
 
 


