
Kære medlemmer i Skanderborg Golfklub. 

  

Generalforsamlingen for Skanderborg Golfklub blev gennemført den 19. marts 2020 med i alt 119 

deltagere.  

Status: 

 Formandens beretning blev godkendt med 119 stemmer 
 Årsregnskab 2019 blev godkendt med 119 stemmer 
 Budget 2020 blev godkendt med 119 stemmer. 
 Forslag fra bestyrelsen til præcisering af Paragraf 6 stk. 5 blev vedtaget med 110 stemmer for, 5 

imod og 4 blanke 
 Forslag fra bestyrelsen til præcisering af Paragraf 6 stk. 6 blev vedtaget med 114 stemmer for, 3 

imod og 2 blanke 

Den nye bestyrelse er sammensat således 

 Erik Ericon Andersen 
 Michael Simonsen 
 Anne Marie Kruse  
 Peter Thorsøe Jensen 
 Bente Enemark (Formand) 
 Uffe Langballe Jensen (Næstformand og Kasser) 
 Lene Silassen (Suppleant) 
 John Frost (Suppleant) 

På generalforsamlingen udpeger vi normalt årets profil. Der er rigtig mange i Skanderborg Golfklub 

der laver en kæmpe indsats som frivillig, så det er et svært valg.  Vi har i år peget på Tage Kvist 

Andersen med følgende begrundelse: 

  

Tage stiller op med værktøjskassen hver gang der skal laves noget. Han har bl.a. repareret 
terrassegulvet på altanen i restauranten, taget loftet ned i det gamle kontor og har i øvrigt altid et 
godt forslag til hvordan en praktisk opgave skal løses. 

  

Ved Generalforsamlingen skulle vi tage afsked med Torben Kjærulf – formanden for golfklubben 

gennem de sidste 4 år. Torben har ydet en enorm indsats for klubben, og han bliver rigtig svær at 

undvære i bestyrelsen. Torben har ikke mindst sikret at vi fik klubben navigeret sikkert igennem det 

seneste turbulente år med udskiftning af restauratør og ansættelse af en ny klub manager.  

Torben flytter til USA men vil være at finde i klubben nogle måneder endnu, så giv ham den tak 

han fortjener, når I møder ham derude. 



  

Tusind tak for jeres opbakning til at gennemføre Generalforsamlingen på denne måde.  

Vi ser frem til et dialogmøde, og at mødes på banen når det igen bliver muligt. 

  

Bestyrelsen 

  

Dette referat er ligeledes lagt på hjemmesiden: https://www.skanderborg-golfklub.dk/referater/ 
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