
Bestyrelsesmøde onsdag d. 17. juni 2020 
 

Afbud: Uffe 

Referent: Anne-Marie 

 

1. Gensidig orientering om aktuelle forhold 

 Weekendens divisionsweekend forløb godt.  

 Der er generelt positive tilbagemeldinger på banen og restauranten.   

 Der arbejdes løbende på at tilpasse træningen og der er mange medlemmer der benytter 

sig af træningsmulighederne.  

 Der er igen i år god aktivitet fra ØGR-medlemmer 

 Der er Spil og Spis hele juli. Aktuelt er der 160 tilmeldte 

 Der gives mulighed for pay og play på banen hver fredag i resten af juni og hele juli. Dette 

er med henblik på at tiltrække spillere der er nysgerrig på at prøve golf. 

 Medlemmer antallet er for nuværende 686 

 Den planlagte Pro am turneringen bliver afholdt 4. september. 

 Der bliver lavet dronefilm af banen som kommer på hjemmesiden  

 

2. Regnskab og budget 

 Banebudgettet ser positivt ud. 

 Der er god omsætning i shoppen 

 Der er gode green fee indtægter – en smule højere end sidste år 

 Der er indgået 2 sponsorater siden sidste bestyrelsesmøde 

 

3. Orientering fra udvalgene  

Baneudvalget 

 Banen står godt 

 Der arbejdes på bunker projektet på range. Lige nu ventes der på at græsset bliver 

klart 

 Bane-toilettet åbnes og gøres rent en gang dagligt  

Husudvalget 

 Der er ryddet op i kælderen 

 Træværket skal males – der skal nedsættes en gruppe der kan organisere dette 

 Der skal laves en plan for vedligehold af huset 

 Der er behov for yderligere medlemmer i husudvalget  

 Bente, Lene, Michael og Anne-Marie laver en status over opgaver og drøfter 

hvorledes det kan organiseres  

Turneringsudvalget 

 Damstahl match havde 94 tilmeldte hvilket betragtes som en succes  

 Klubmesterskab får i år have en række for spillere over 70 år – super veteran 

 Klubmesterskabet skal være ”klubbens dag”. Der skal kigges på initiativer der kan 

skabe liv i klubben til klubmesterskabet.  



Cafe udvalget 

 Det går i restauranten og udvalget følger løbende op 

Junior og Ynglingeudvalget 

 Der afholdes sommercamp uden overnatning  

 Der er taget initiativ til fælles træning for alle ynglinge spillere uanset niveau om mandagen. Der er 

fint fremmøde og udvalget vil udvikle flere initiativer for denne gruppe spillere. 

 

Begynderudvalget 

 De planlagte aktiviteter gennemføres og der igen god aktiviteter omkring begyndertræning og spil på 

banen. 

Eliteudvalget 

 Der er igen kommet gang i træningen for eliten og de første matches er spillet  

 Det er ønskeligt at der kommer mere aktiviteter i og omkring eliteudvalget og derfor skal udvalgets 

aktiviteter drøftes ift. bestyrelsens strategiske pejlemærker – se under pkt. 4.  

 

Regel og handicap udvalg. 

 Der er planlagt undervisning efter sommerferien, da det ikke har været muligt grundet Covid-19. 

 Udvalget søger efter flere undervisere. 

 

4. Opfølgning på strategiske initiativer blev besluttet på bestyrelsens strategimøde:  

På bestyrelsens strategimøde blev følgende plejemærker besluttet:  

a. Flere medlemmer 

b. Markedsføring 

c. Produktudvikling 

d. Medlemspleje 

Det blev drøftet, hvorledes de strategiske pejlemærker kan bliver en aktiv del af de initiativer og 

aktiviteter der arbejdes med i bestyrelsen og i de forskellige udvalg. Det blev besluttet at alle 

udvalg skal agere og afrapportere til bestyrelsen med afsæt i de 4 pejlemærker.  

Der var en særlig drøftelse omkring Eliteudvalget, da det har været genstand for flere drøftelser. 

Det blev besluttet at Eliteudvalget omdannes til et Sportsudvalg som følgende fokusområder: 

 Divisionsspil 

 Regionsgolf 

 Træning og sportslig udvikling for alle spillere 

 Klubmesterskaber 

 

 

 

 



Dialogmøde: 

Bestyrelsen har et ønske om at være åbne og i dialog med klubbens medlemmer. Da såvel 

Generalforsamling som dialogmøde ikke har været muligt at afholde i foråret, blev det besluttet at 

afholde dette i september eller oktober. Dato følger. 

 

5. Evt. 

 Bemanding i shoppen. Shoppen vil fremadrettet være lukket om mandagen. Bestyrelsen vil på 

næste møde drøfte hvorledes der findes en god balance mellem opgaverne på kontoret og 

shoppen. 

Brainstorm ift. nye tiltag 

 Golf tiltag med fokus på kvinder  

 Medlemmer kan tage venner med 

 Pakker til pay og play pakker om sommeren som kunne give fuldt medlemskab efterfølgende 

 Sommeruge golf med mad banen 

 PR i Alt om Skanderborg 

 Samarbejde med andre klubber og foreninger 

 Højskolekoncept med overnatning på vandrehjemmet.  

 Samarbejde med eksempelvis bilværksteder – golf mens bilen er til service. 

 Lys Nat med simulatorer  

 Vild med golf med lokale kendte som bliver fulgt på TV 

 Turneringer på tværs af klubber  

 

 

Bestyrelsen spiller en runde golf torsdag d. 23. juli kl. 15 

Næste Bestyrelsesmøde mandag d. 24. august 

 

 


