
Dagsorden 
1. Godkendelse af referat fra seneste ordinære møde samt fra to ekstraordinære møder. Vedhæftet. 

2. Orientering ved formanden. 

a. ØGR fritspilsordning. Forslag fra Horsens. Max 6 gange pr. Bane. Hjemmeklub får 350 af 

kontingetnter mod i dag 150 kr. Dermed enig i et kontingent for alle. 

b. Dialogmøde/regionsgolf. 

c. Spotdeal. 

d. Kontor frem til 31/12. Opgaver for Hans frem til 31/12? 

3. Valg af kasserer. Inkl. kontakt til Sparekassen. 

4. Regnskabsstatus. 

5. Budget 2020. 

6. Orientering fra udvalg. 

7. Evt. og 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) - afbud 
Henning Hjørnholm (HH) 
Michael Simonsen (MS) 
Erik Ericon Andersen (EEA) 
Bente Enemark (BE) 
Anette Kennebo (AK) – Stoppet 
Hans Hussmann (HU) 
 

1. Referat blev godkendt. 

2. Orientering 

a. ØGR: Vi er enige om i bestyrelsen, at den nuværende ordning fungerer godt.  

b. Dialogmøde/regionsgolf: onsdag d. 23/10 kl. 19.00: Bestyrelses fokus vil næste år 

være et ”aktiv klubliv”. TK vil give et kort oplæg. Derefter vil vi lade ordet være frit 

og høre de fremmødte om gode idéer/emner.  

Emner som vi i bestyrelsen gerne vil snakke om er: 

i. Klubturneringer 

ii. Frivillige 

iii. Regionsgolf – via Golfbox  

iv. Udvalg 

v. Banen 

c. Spotdeal: Vi diskuterede de 2 omgange spotdeals og resultatet af dem kontra de 

resurser vi har brugt på det. JRJ undersøger en ny omgang spotdeal til december 

2019. 

d. Kontor: Opfølgning på aftaler med sponsorer og diverse opgaver frem til 31/12. Uffe 

tager telefonen såfremt det er muligt. Bogføring vil Uffe også tage sig af.  

3. Valg af kassér: Uffe bliver fungerende kassér frem til generalforsamlingen 2020.  

4. Regnskabsstatus: Som det ser ud nu, rammer vi det budgetterede resultat for 2019 



5. Budget 2020: Indledende drøftelse af budget 2020. Vi mangler et mere specificeret 

grundlag. Dette bliver indhentet til næste møde. 

6. Orientering fra udvalg: 

a. Junior: De har planer om en afslutningsdag i Hørning. Der bliver afholdt et møde i 

Vejle for alle juniorformænd i Østjylland, som AMK deltager i. 

b. Baneudvalg: Banen er meget våd. Hul 16, 17 og 18 er lukket indtil videre.  

c. Eliten: Der bliver afholdt en afslutning d. 9 november i Hørning. 

d. Caféudvalg: Indkalder til et møde med Thomas Leth. 

e. Turnering: Der er én turnering tilbage på programmet for i år. 

f. Hus: Der skal laves en liste over opgaver over næste år. 

7. Eventuelt & næste møde: 

a. Næste møde den 20. november 

b. (BE) undersøge om der skal bruges penge på et firma der skal skaffe nye medlemmer 

via Facebook. HU & BE undersøger muligheden samt hvilke rammer dette tiltag kan 

bidrage med.  

c. TK der er problemer med vandboringen på hul 3, samt vandboringen der forsyner 

klubhuset. Vi har fået et påbud fra kommunen om at løse dette. 

d. TK deltager i Lisbeths og Stigs reception d. 31 november 


