
Bestyrelsesmøde i Skanderborg Golfklub 
24. august 2020 

 

 

Gensidig orientering om aktuelle forhold, herunder bl.a. 
1. Medlemstilgang/afgang 

85 nye medlemmer i 2020 

641 medlemmer ex. prøvemedlemsskaber  

Det blev aftalt at medlemsantallet fremover skal følges via nøgletal. Uffe og Hans 

udarbejder forslag til data 

 

2. Kommende møde med banken 

Uffe, Bente og Hans tager et møde som banken inviterer til. Dagsorden for mødet er en 

drøftelse af klubbens strategi og fremtidige målsætning.  

 

3. Forpagtningsaftale med restauranten. 

Det er aftalt i forpagtningsaftalen, at der skal være et status møde mellem restauranten og 

bestyrelsen inden adgangen af august. 

Der er generelt stor tilfredshed med maden. Cafeudvalget og Hans tager et møde med 

Thomas hvor samarbejdet og forpagtningsaftalen evalueres.  

 

4. Sommerens forløb med spil og spis 

1500 gæster deltog i og det er samme niveau som sidste år 

Hans har ideer til udvikling af formatet til næste år 

 

5. Kommende Pro-AM turnering 

Der er solgt 13 hold. Vi mangler at sælge 3 hold. 

Der er god opbakning fra sponsorer og frivillige 

 

6. Udfordringer med rengøring på toiletterne ( 

Der har været en påtale på rengøringen af toiletterne. Der er iværksat initiativer og der følges op 

på tiltagene.  

 

Regnskab og Budget v/Uffe 

Det ser positivt særligt grundet en positiv juli måned med mangen ”spil og spis gæster” 

Også i august måned er antallet af ØGR og green fee spillere positivt 

 

 

Orientering fra Udvalgene 

 

Turneringsudvalget: 

Der er mange opgaver i forbindelse med afholdelse af match. Der er behov for flere medlemmer i 

turneringsudvalget. Hans sender mail ud for at rekruttere nye medlemmer 

 

Sportsudvalget: 

Udvalget drøfter formål og målsætning for udvalgets arbejde 

 



Cafe-udvalget: 

Se under tidligere punkt 

 

Begynderudvalget: 

Der kommer ikke så mange til turneringerne. Det skyldes antageligt corona-situationen tidligere på 

året.  

Vi ønsker at begynderne møder hinanden. Derfor er alle begyndere inviteret til turnering og 

evalueringsmøde d. 9. september 

 

Junior- ynglingeudvalget 

Der er god sportslig udvikling blandt junior og ynglinge. Udvalget har især fokus på de kommende 

ynglinge. Det ville været positivt hvis der er medlemmer, der ønsker at starte aktiviteter op for de 

yngste juniorer. 

 

Husudvalget 

Der udarbejdes en opgave-tavle så alle medlemmer kan se hvilke småopgaver de kan hjælpe med at 

løse. Lene er tovholder på tavlen 

 

Baneudvalget 

Banen står generelt godt og der sker hele tiden forbedringer.  

Der er fokus på at banen står godt til klubmesterskabet og Pro-AM 

Der er igangsat et projekt med henblik på at udjævne range og forbedre hegnet 

 

 

Opfølgning på Strategisk initiativer 

Der afholdes dialogmøde onsdag d. 7. oktober. Dagsorden laves på næste bestyrelsesmøde 

 

Eventuelt 

 Match for frivillige – Hans finder en dato i oktober 

 Match for sponsorer 

 Vi kunne bruge scorekortene til en mere aktiv informationskilde 

 Nyhedsformidling fra Bestyrelsen / Nyhedsbrev. Bestyrelsen vil løbende sikre information 

ud til medlemmerne 

 

Næste møde mandag d. 21. september 
 


