
 
Skanderborg Golfklub  
 
Referat fra bestyrelsesmøde  
Dato: 11. september 2019 
Tid: 18.00-21.00 
Sted: Klubhuset Hylke Møllevej  
 
Anette Kennebo (AK) 
Bente Enemark (BE) 
Jesper Ricken Jørgensen (Afbud) 
Torben Kjærulff (TK) 
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 

GK gården 
Jual match i Juelsminde 
Klubturneringer 
Strategi seminar 
Politik for shoppen 

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 
TK fortalte kort om mødet med kommunen omkring GK gården, heriblandt muligheden for finansiering. Det 
kunne være fonde, medlemsaktier, DGU/DGI´s puljer osv. BE syntes vi skulle benchmarke med lignende 
klubber omkring arbejdsmiljø for greenkeepere inklusiv bemanding osv. 
I forbindelse med ØGR møde kunne SIJ fortælle at Juelsminde har indspillet et stort beløb til klubben via 
”Jualmatchen” Matchen er bygget op som en ”sponsor” match hvor hver enkelt spiller indspiller penge til 
klubben. ULJ skal snakke med Helle i Juelsminde om opbygning af matchen. 
SIJ kunne også på baggrund af ØGR mødet fortælle lidt om klubmatcher i andre klubber. Enkelte klubber 
har ligesom Skanderborg manglende tilslutning til matcherne, mens bl.a. Hedensted har stor til slutning. 
Bestyrelsen besluttede at udvide turneringsudvalget og gennem Nyhedsbrevet indsamle forslag og evt. 
flere medlemmer til udvalget. TK står for udarbejdelse af tekst. 
Horsens Golf klub er i gang med en strategi seminar og SIJ efterlyste en sådan i Skanderborg. Bestyrelsen 
var enig, men afventer Horsens, samtidig med at EEA snakker med et af vore medlemmer om professionel 
hjælp til dette. 



BE har udarbejdet et forslag til pasning af kontoret/shoppen. Bestyrelsen er alle enige om at det er en god 
ide og god service at holde kontoret/shoppen åben i weekenderne fra 1. april til 1. oktober.  
Det tilstræbes at lave en plan for hele året i løbet af marts måned 2020 så der skal annonceres efter 
frivillige i løbet af marts måned i nyhedsbrevet. 
 
3. Regnskab 2018 
SIJ gennemgik regnskabet og selvom restauranten ikke helt følger budgettet er klubben samlet på budget. 
I forbindelse med regnskabet skal ULJ undersøge muligheder for momsafregning klubben/restauranten 
imellem. 
 
4. Orientering fra udvalg 
ULJ fortalte at onsdag var sidste 36-54 match for i år. Der er stadig en del som skal gøres færdig, så der 
bliver brug for nogle mentorer. Der er regel/- og etikette undervisning torsdag d. 12. september. 
Omkring baneudvalget fortalte HH at der ikke er mange penge tilbage, men det går. Baneudvalget holder 
møde mandag d. 16. september og her skal bl.a. pindplaceringer gennemgås på foranledning af BE og TK. 
Henning Nissen renoverer vores skraldespande med nye brædder  fra Wood-ways – baneudvalget skal 
godkende prøve inden de sættes i produktion. 
Turneringsudvalget har 3 matcher tilbage i år og MS fortalte at vi mangler sponsor til en. SIJ og MS finder 
ud af dette. I forbindelse med klubmesterskabet skal SIJ undersøge muligheder for at sende mail til 
deltagere med tilbud på mad – SIJ koordinerer dette med restauranten. 
Husudvalget har været i gang rundt om klubhuset, så det ser godt ud. Og MS svarede på spørgsmål fra TK 
om buggyvask – det kører på skinner. 
I forbindelse med regionsgolf har SIJ indkaldt holdlederne til et møde, det er dog svært at få dem samlet. 
Bestyrelsen var også enige om at regionsgolf primært er for bredden og alle skal have mulighed for at 
deltage. Peter Thingholm vil gerne stille op til et informationsmøde om regionsgolf og hulspil, så vi evt. kan 
få flere i gang. SIJ snakker med Peter om dette og får indkaldt klubbens medlemmer til en infoaften. Her vil 
der også være mulighed for at melde sig til regionsgolf. 
 
5. Eventuelt inkl. næste møde 
I forbindelse med udvalgsmatchen spurgte TK om alle var på hold – det blev løst. SIJ er ikke tilstede så TK 
tager over omkring præmier og tale. 
SIJ har sendt forespørgsel ud på nyhedsbrev om der findes nogle SoMe specialister i klubben. Der kom 
desværre ingen respons – men vi prøver igen. 
Vi er blevet godkendt af Kriminalforsorgen til at have personer til samfundstjeneste – SIJ koordinerer med 
Henning Nissen. 
Telefonen på kontoret kan desværre ikke omstilles. SIJ sørge for en ny løsning – evt. mobiltelefon. 
Budgetmodulet i Economic skal op siges (SIJ) da det ikke passer ind i vores løsning. 
 
 
Næste bestyrelsesmøde bliver tirsdag d. 22. oktober 2019 kl. 17.00 
 
 
 


