
 
Skanderborg Golfklub  
 
Referat fra bestyrelsesmøde  
Dato: 18. februar 2019 
Tid: 17.00-19.30 
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 

ØGR kontingent og indskud 
Finansiering 
Beretning 
Årets profil 

3. Regnskab 2018   
4. Regnskab og budget 
5. Orientering fra udvalg 
6. Evt. inkl. næste møde 

 
1. Referat fra seneste bestyrelsesmøde  
Referatet blev godkendt 
 
2. Gensidig orientering om aktuelle forhold 
Der er planlagt ØGR formandsmøde d. 2. maj, og TK vil i den forbindelse se om det er muligt at lave ens 
kontingent for alle medlemmer. TK har lavet et oplæg til nye ØGR vedtægter som bestyrelsen godkendte. 
I forbindelse med evt. ny greenkeepergård har TK kigget på Kildebjerg Ry A/S regnskaber. Og det ser ud 
som om selskabet/golfbanen er handlet flere gange. TK vil sammen med ULJ undersøge diverse muligheder 
for at få akt-indsigt i disse handler med kommunen. Dette med tanke på evt. ekstra støtte/investeringer i 
Skanderborg Golf Klub. 
TK gennemgik formandens beretning og der var enkelte kommentarer fra bestyrelsen omkring 
formuleringer og forklaringer. Herefter godkendte bestyrelsen beretningen. 
TK gennemgik de 3 kandidater som er indstillet til Årets Profil. Kandidaterne er Erik Jensen, Jytte Bengtson 
og Tage Kvist Andersen. Årets profil vil blive afsløret til generalforsamlingen. 
 
3. Regnskab 2018 
Bestyrelsen havde fået fremsendt regnskabet for 2018, og regnskabet blev godkendt. Regnskabet bliver 
rundsendt sammen med beretning til alle medlemmer inden generalforsamling. 



4. Regnskab og budget 
Da der har været travlt med regnskab for 2018, er tallene ikke på plads for januarmåned – disse fremsendes 
snarest når revisor har flyttet de sidste tal. 
 
5. Orientering fra udvalg 
BE fortalte kort at samarbejdet med juniorafdelingen i Hedensted er på plads. 
Omkring begynderudvalget (ULJ) er sidste hånd ved at blive lagt på sæsonen 2019 – og det er besluttet at vi 
kører en ekstra omgang Spotdeal samt SIJ kigger på mulighed for et godt tilbud til ældresagen i 
Skanderborg. 
MS fortalte at turneringsudvalget har fået Damstahl som sponsor til åbningsmatchen, så nu er der styr på 
alle klubmatcher omkring sponsering. 
Omkring husudvalget har MS holdt det første møde udvalget. Her blev der primært snakket banens 
dag/forårsrengøring og både Tove og Michael deltager i næste baneudvalg for at få koordineret dagen. 
HH fortalte at baneudvalget holder møde onsdag d. 27. februar hvor der kommer styr på banens 
dag/forårsrengøring. Omkring de nye regler, så er alle gule pæle på banen skiftet ud, så nu er der kun røde 
pæle. Blå pæle med grøn top bliver skiftet snarest. TK spurgte til jordstakke ved hul 3. Greenkeeperne har 
umiddelbart ikke andre steder de kan ligge, men der kigges på muligheder. Tirsdag kommer der 3 frivillige 
og hjælper med fliseunderlag til de nye måtter på Pay & Play banen og der er bestilt nye flag, så man kan se 
sponsorerne, Nordea og DIF. 
 
7. Eventuelt 
Bestyrelsen debatterede golfens værdier og konkluderede, at der ikke er behov for yderligere tiltag 
SIJ kunne fortælle at lamperne rundt om parkeringspladsen som indgangsparti er i en meget dårlig stand, 
kondensvand, myrer samt alder har slidt dem op. SIJ undersøger hvad er evt. kan gøres. 
Vores faste mand til boldopsamling på driving range er ikke til rådighed i 2019, klubben skal have fundet en 
løsning. SIJ har bedt bestyrelsen tænke over diverse muligheder. 
Kontoret har ændret åbningstider, så der er lukket om fredagen. 
 
Næste bestyrelsesmøde bliver konstituering torsdag d. 21. marts 2019 kl. 21.00 
 
 
 


