
Skanderborg Golfklub   

  

Referat fra bestyrelsesmøde 

Dato: 30. april 2019 

Tid: 17.00-20.00 

Sted: Klubhuset Hylke Møllevej   

  

Anne-Marie Kruse (AMK) 

Jesper Ricken Jørgensen (JRJ) 

Torben Kjærulff (TK) 

Uffe Langballe Jensen (ULJ) 

Henning Hjørnholm (HH) 

Michael Simonsen (MS) 

Stig Ingemann Jensen (SIJ) 

Erik Ericon Andersen (EEA) 

Bente Enemark (BE) – afbud 

Anette Kennebo (AK) – afbud 

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde 
2. Gensidig orientering om aktuelle forhold 

a. Weekendvagter 
3. Regnskab 
4. Orientering fra udvalg 
5. Eventuelt inkl. Næste møde 

 

1. Referat fra seneste bestyrelsesmøde 
Referat blev godkendt. 
 

2. Gensidig orientering om aktuelle forhold 
a. Forretningsorden: TK havde medbragt en udskrift med forretningsorden, som blev 

gennemgået. Med få rettelser blev forretningsordenen godkendt. Aktionslisten blev taget 
op, som et fokusområde. Denne skal fortsat være et aktiv som dels kan indeholde aktioner 
men også ønsker om fremtidige tiltag. 

b. Weekendvagter:  Der er lavet en ”To Do liste” til dem der supplere kontoret i weekenden. 
Vi blev enige om, at det er vigtigt, at shoppen er åben i weekenden. Bestyrelsen og 
betroede medlemmer træder til de weekender SIJ har fri. Et Shoppe-udvalg blev nævnt, 



som en mulighed for at fordele weekendvagterne, samt at optimere servicen, men ikke 
endeligt besluttet. 

c. ØGR: TK skal til formandsmøde d. 2/5 2019 i ØGR. Der bliver afholdt 2 møder om året i 
ØGR, et møde i foråret og et møde i efteråret. TK lavede en gennemgang af dagsorden for 
formandsmødet. TK vil slå et slag for ens ØGR-kontingent, da der er lavet et differenceret 
ØGR-kontingent ud fra om der er betalt indskud i medlemsklubben. Der er en forskel på ca. 
2100 kr. over 3 år på de to ØGR-kontingenter. Vi i bestyrelsen var enige med TK og ønsket 
om at strømligne kontingentsatserne. 
 

d. Udvalg + tilknytning: 
i. Begynderudvalg - ULJ 

ii. Turneringsudvalg - MS 
iii. Baneudvalg - HH 
iv. Husudvalg - MS 
v. Eliteudvalg - JRJ 

vi. Juniorudvalg - AMK 
vii. Hvervningsudvalg - TK, EEA & SIJ 

viii. Caféudvalg - Sidste møde d. 8/5-19 
ix. Sportsudvalg - Vi blev enige om, at sportsudvalget skulle bestå af 3 udvalg i 

fællesskab. Turneringsudvalget, Juniorudvalget og Eliteudvalget. MS, AMK, SIJ & JRJ 
har aftalt en dag, hvor de mødes. Resultatet af mødet, vil blive fremlagt for 
bestyrelsen på næste møde. 
 
 

e. Visioner i bestyrelsen: Vi vil i bestyrelsen lave nogle fælles visioner omkring SGK. I 2019 vil 
vi arbejde med en kvalitetsplan for banen. 
 
 

3. Regnskab: 
TK lavede en kort gennemgang af opbygningen af regnskabet for EEA og AMK. Regnskabet var for 1. 
kvartal 2019 og følger budgettet. SIJ vil i næste uge fremsende et opdateret regnskab, hvor april 
måned er med. Restauranten følger også budgettet. Der mangler hænder, hvilket betyder at 
restauranten er sårbar når der er sygdom i staben. Der bliver søgt efter personale med lys og lygte.  
Medlemsstatistikken blev gennemgået og vi kan konstatere at der er mange tilmeldte på begynder 
holdet, hvilket er super godt.  
 

4. Orientering fra udvalg: 
a. Hus: MS var meget begejstret for ”banensdag” og hvor meget alle de frivillige medlemmer 

havde nået på 4 timers hårdt arbejde.  
b. Baneudvalget: HH havde en E-mail med fra Henning Nissen, som havde skrevet en up-date 

omkring banen pt. Der blev aftalt at vi i SGK må l 
c. lægge op på fairways indenfor 1 køllelænge ind til videre. SIJ vil sørge for at udbrede 

budskabet. SIJ og Henning Nissen fik fuldmagt til fremover, at træffe sådanne beslutninger, 
uden bestyrelsens involvering.  
TK spurgte ind til arbejdet i bunkeren på hul 5 (P&P) – arbejdet skyldes at den er plaget 
hver gang der kommer meget nedbør.  
TK ønskede en gennemgang af pæle på banen. Især OOB følger ikke den røde tråd. 

d. Juniorudvalget: Pt. Er der kun AMK og Henrik i juniorudvalget. AMK efterlyser flere hænder 
til juniorarbejdet. AMK gjorde opmærksom på, at der er et hul mellem junior og eliten, 



hvilket kunne betyde frafald. Hun håber at sportsudvalget ville kunne forbedre dette 
område.  

e. Eliten: Den kommende weekend skal alle hold i aktion. 
 

5. Eventuelt: ULJ tror at en Garmin opmåling af vinterbanen ville kunne forøge antal besøgende i SGK 
henover vinteren.  
Der blev nævnt, at SGK kunne gøre brug af samfundshjælpere til forskellige opgaver. 
TK har været på DGU møde, hvor der blev valgt en ny formand. 
 
Næste møde: d. 19/6 kl. 17.00 


