
 
Skanderborg Golfklub  
 
Referat fra bestyrelsesmøde  
Dato: 21. august 2019 
Tid: 18.00-21.00 
Sted: Klubhuset Hylke Møllevej  
 
Anette Kennebo (AK) 
Bente Enemark (BE) 
Jesper Ricken Jørgensen (JRJ) 
Torben Kjærulff (Afbud) 
Uffe Langballe Jensen (ULJ) 
Henning Hjørnholm (HH) 
Michael Simonsen (MS) 
Erik Ericon Anndersen (EEA) 
Anne-Marie Kruse (AMK) 
Stig Ingemann Jensen (SIJ) 
 
 
Dagsorden:  

1. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde 
2. Gensidig orientering om aktuelle forhold 
3. Regnskab og budget 
4. Orientering fra udvalg 
5. Eventuelt inkl. næste møde 

 
1. Referat fra seneste bestyrelsesmøde  
Referatet blev godkendt 
 
2. Gensidig orientering om aktuelle forhold 
ULJ fortalte kort om retssagen, som stadig er kørende. Klubben afventer yderligere fra advokaten 
Bestyrelsen vendte kort vores udmeldelsespolitik, og der var en generel opfattelse af den var i orden. EEA 
mente vi godt kunne kigge på alternative muligheder. 
TK har været ved kommunen omkring en ny greenkeepergård. ULJ fortalte at kommunen ikke var 
begejstret for at investere i en ny GK gård til Golfklubben. 
Bestyrelsen er blevet kontaktet af et medlem omkring Samsø som venskabsklub – bestyrelsen syntes ikke 
det var en del af vores venskabspolitik. 
Bestyrelsen vendte også pasning af kontoret i weekenden. BE skal kigge på fordele/ulemper og komme 
med et oplæg til hvordan åbning/pasning af kontoret skal ske fremover. 
SIJ skal undersøge viderestilling af kontorets telefon. 
 
3. Regnskab 2018 
SIJ fortalte kort om regnskabet til dags dato, og selve klubben er fint med i forhold til budget. Dog hænger 
restauranten med omsætningen og foreløbigt regnskab fremsendes til bestyrelsen. 
 
4. Orientering fra udvalg 
Fra baneudvalget fortalte HH om Chefgreenkeeperens ønske omkring forlængelse af Bjarne Alstrups 
ansættelse. Med tanke på vores økonomi besluttede bestyrelsen ikke at forlænge ansættelsen. 



HH fortalte også om tanken bag herrernes teested på hul 5. Her skal der udarbejdes et budget, så vi er 
sikker på tingene hænger sammen. 
Baneudvalget havde møde mandag d. 19. august og var på banevandring. Der var enkelte ting som kunne 
forbedres, men generelt var udvalget tilfreds med banens tilstand. 
Cafeudvalget har haft møde med Jette og EE, AMK og UJL kunne fortælle at det var et godt møde. 
Flere ting var blevet vendt, både omkring kundegrupper (golfspillere/gæster), ønsker til menykortet (flere 
lette retter), bemanding/personale osv. 
Der er nu kun 4 begyndermatcher tilbage i år og ULJ kunne godt forudse at ikke alle 53 prøvemedlemmer 
kunne nå at komme igennem. Derfor bliver der ligesom sidste år brug for en del mentorer i oktober. Mange 
har allerede meldt sig til ULJ, så det bliver løst. 
Der har i weekenden været DK-turnering og alle hold blev i deres række. 
AMK spurgte til muligheden for nogle lørdagssamlinger med træning for vores ynglingespillere – det kunne 
evt. være træning, frokost og derefter 18 huller. Bestyrelsen skal kigge på dette og evt. godkende budget. 
Omkring turneringsudvalget og diverse hold til region og DK turnering er der blevet spurgt til et 
Superveteranhold. SIJ undersøger om de eksisterende holdledere for region ønsker at fortsætte og JRJ 
undersøger om holdlederne for eliten ønsker at fortsætte. 
MS skal undersøge om der mulighed for at få flere til vores klubmatcher, evt. bedre markedsføring – 
nyhedsbrev, film på facebook, skilte i klubben osv. 
 
5. Eventuelt inkl. næste møde 
EE spurgte til muligheden for et klublokale med sofaer og fjernsyn. Det kunne være det gamle kontor, men 
her skal der bl.a. tænkes diverse muligheder ind i forbindelse med arrangementer i restauranten. 
SIJ spurgte til klubmesterskabet for damer, her er der en forespørgsel om evt. kun at spille 18 huller lørdag 
– det blev besluttet og MS sørger for det bliver rettet i golfbox. 
Der er kommet en forespørgsel til lynshelter på banen. Det kunne være muligt at bruge Århus Tech og evt 
få materialerne sponseret. Dog skal kommunen spørges på grund af fredningsnævnet. 
SIJ har indkøbt hvide poloer, som får logo på – der er indkøbt til division, region og juniorer. 
Der vil dog være en egenbetaling, men så er vi alle ens klædt når vi repræsenterer klubben. 
 
Næste bestyrelsesmøde bliver onsdag d. 11. september 2019 kl. 18.00 
 
 
 


