
Bestyrelsesmøde i Skanderborg Golfklub onsdag d. 15. april 2020 

 

1. Gensidig orientering om aktuelle forhold 

 Golfshoppen 

Referat: Shoppen åbnes med max 2 kunder i butikken af gangen og med begrænset åbningstid 

 

 Greenfee 

Referat: Vi åbner for ØGR-spillere og der henstilles til, at spillerne anvender app’en til at bekræfte 

tiden. Der åbnes ligeledes for greenfee og der henstilles til at anvende mobile pay til betaling.  

 

Buggy kan alene anvendes af medlemmer i Skanderborg Golfklub med reelt behov.  

 

 Træner 

Referat: Der tilbydes nu åbne individuelle træning som kan bookes af alle medlemmer via golfboks. 

Leksikonerne er af 20 min. varighed og gratis. Tirsdag og torsdag kl. 17-19 er forbeholdt juniorerne. 

Der arbejdes på et koncept for opstart af begyndertræning.   

 

2. Regnskab og Budget (kort status fra Uffe/Hans) 

Referat: Forventet underskud på 365.000 såfremt resten af budgettet realiseres. Der er nu mulighed 

for omkostningsdækning via corona hjælpepakker – dette arbejder Uffe videre på. 

Uffe er i løbende dialog med banken.    

 

3. Orientering fra udvalgene 

Referat: 

Turneringsudvalget: Der er planlagt åbningsmatch 17. maj – det er dog tvivlsom hvorvidt det bliver 

muligt at gennemføre. Der blev drøftet forskelige formater som lever op til de udmeldte 

retningslinjer. Dette laver turneringsudvalget et oplæg på.  

Baneudvalget: Banen står flot og der kommer positive tilbagemeldinger fra medlemmerne.  

Juniorudvalget: Der er ikke noget nyt. Juniorerne er glade for at komme i gang med at spille.  

Eliteudvalget: Turneringsdatoerne er flyttet – men der satses fortsat på at turneringerne 

gennemføres. 

Begynderudvalget: Der er ikke nye tiltag. Der skal findes en model for banetræning under de 

ændrede regler.  

Husudvalget: Der arbejdes forsat med indgangs partiet. Der er lavet en god sæsonplan for 

rengøring af buggies. 

Caféudvalget: Afventer tilladelse til åbning.  

 

4. Opfølgning på strategiske initiativer (punktet udgår, da strategimøde endnu ikke er afholdt) 

Referat: Der aftales strategimøde d. 13. maj kl. 17.00 

 

5. Eventuelt 

Referat: Det er fortsat usikkert om der kan afholdes pro-am og Cobra Puma turnering.  


