
Bestyrelsesmøde onsdag den. 20. november 2019 kl. 17.00. 

 

Dagsorden: 

 

1. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde 

2. Budget 2020. 

3. Regnskab. 

4. Sponsorer.  * nuværende setup og økonomi * tanker omkring hvordan vi bør håndtere 
sponsorater fremover. Ved Hans. 
5. Orientering fra udvalg. 
6. Evt. herunder næste møde. 
 
 
Referat bestyrelsesmøde d. 22/10-2019 Skanderborg Golfklub 
 
Anne-Marie Kruse (AMK) 
Jesper Ricken Jørgensen (JRJ) 
Torben Kjærulff (TK) 
Uffe Langballe Jensen (ULJ) 
Henning Hjørnholm (HH) 
Michael Simonsen (MS) 
Erik Ericon Andersen (EEA) 
Bente Enemark (BE) 
Hans Hussmann (HU) 
 
 

1. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde. 
Godkendt 

 

2. Budget 2020 
Budgettet for 2020 blev gennemgået og godkendt af bestyrelsen. TK & ULJ tager budgettet 

med ned i banken i næste uge. Budgettet udviser et overskud på omkring 20.000 kr. 

 

3. Regnskab 

Regnskabet ser fornuftig ud i forhold til budget. Likviditeten er udfordret pga. bl.a. udbetalte 

feriepenge i forhold til fratrædelsen af Lisbeth og Stig. Dette påvirker ikke resultatet. 

 

4. Sponsorer.  * nuværende setup og økonomi * tanker omkring hvordan vi bør 
håndtere sponsorater fremover. Ved Hans. 
Hans har gennemgået de forskellige sponsorater og fremviste dem over for 
bestyrelsen. Bestyrelsen er enige om at Hans har mandat til at sikre en fair balance 
mellem sponsoratets størrelse og det man får for det. 
 

a. Andre punkter: 
i. Dialogmødet: 

Vi (TK) vil lægge referatet fra dialogmødet ud på hjemmesiden, samt 
kommunikere via nyhedsbrevet ud til medlemmerne om vores arbejde 



med de emner der blev vendt på mødet. Lige pt, har vi i bestyrelsen 
fokus på budget for 2020. Vi vil i bestyrelsen arbejde på de forslag fra 
dialogmødet i starten af det nye år, evt. med et bestyrelsesmøde som 
”kun” skal vedrøre de forslag fra dialogmødet. 

ii. Regionsgolf: 
Der er mangel på kaptajner, hvilket kan blive et problem i forhold til at 
kunne tilmelde alle de hold der er deltagere til.  
TK sender en nyhedsmail ud. 

iii. Bestyrelsen 2020 
Der er nogle bestyrelsesposter der skal besættes. Der bliver indkaldt til 
et møde d. 11/12, hvor vi skal snakke formandsposten igennem og hvad 
det indebærer at være formand. TK opdaterer formandens opgaveliste 
og kalender. 
 
 

5. Orientering fra udvalg. 

a. Junior: Der er møde d. 23/11 i landsseminar i DGU, hvor AMK deltager, sammen 

med HU 

b. Begynder: ULJ og Jepser Nielsen afholder et møde, hvor de vil snakke om 

fremtiden i forhold til, at forbedre forløbet for begyndere.  

TK: Regel og handicap udvalget vil afholde en klubaften med nye regler. 

c. Cafe: De har afholdt møde i dag. Thomas & Mike har en god forståelse for, hvordan 

man kan drive en golfklub. Deres mål er at gøre restauranten til et hyggeligt sted at 

komme, med fornuftige priser kontra mængde.  

Der er en god dialog mellem Caféudvalget og Restauranten og de vil løbende 

afholde møder. 

d. Banen: Næste møde bliver afholdt i december, hvor hul observatørerne vil blive 

inviteret til en opsummering fra Henning Chefgreenkeeper. Der vil igen i år blive 

serveret gløgg og æbleskiver. 

e. Turnering: MS og HU har snakket sammen om mulige datoer til 2020 og mulige 

nye turneringer. Der er mange idéer men det kræver frivillige.  

f. Eliten: Der er blevet afholdt afslutning forrige weekend ude i Hørning Golfcenter. 

Stemningen var rigtig god og vi hyggede os.  

 

 
 

6. Evt. herunder næste møde 
Næste bestyrelsesmøde engang i januar 2020 – TK rundsender mulige datoer. 
 

 


