
Bestyrelsesmøde i Skanderborg Golfklub 
Mandag d. 21. september 2020 

 

 

Gensidig orientering om aktuelle forhold 
Kontoret, status på situationen 

Stig vikarierer for Hans der pr. 1. oktober overgår til orlov.  

Uffe, Hans, Stig og Bente drøfter opgaveløsningen i den kommende uge. 

 

Agenda for dialogmøde (dato og invitation) 

Dialogmødet aflyses grundet den aktuelle corona situation. Det skrives ud, at forslag og ønsker til klubben 

kan sendes til bestyrelsen. 

 

Forpagtningsaftale med restauranten, status på situationen 

Erik og AM har haft statusmøde med Thomas. Det blev aftalt, at der afholdes endnu et møde med henblik 

på at planlægge den næste sæson.  

 

Greenkeeper gården, kan den bruges til opholdsrum for greenkeeperne? 

Materiele vedr. renovering af greenkeeper gården blev udleveret. Uffe undersøger eventuelle støtte 

muligheder og forslaget behandles i forbindelse med budgetlægning til 2021 

 

Reparation af pumpe (kloak) 

Den nuværende pumpe skal skiftes da den er defekt. Klubhuset skal lukkes i forbindelse med udskiftning. 

Der findes en egnet dag i oktober. Stig sørger for planlægning og kommunikation.  

 

DGU-møde 

Der har været DGU-møde og Erik deltog på vegne af Skanderborg. 

På mødet blev det nye handicap system og den generelle stigning i antal medlemmer blandt andet drøftet.  

 

ØGR-formandsmøde 

Uffe undersøger hvorvidt han kan deltage. 



 

Opslagstavlen (frivillige opgaver) 

Lene har færdiggjort tavlen og den er klar til brug. For at sikre den bedste opstart af tavlen, tages den i brug 

til sæsonen 2021 og herunder også i forbindelse med klubbens-dag. 

 

Regnskab og Budget v/Uffe 

Økonomien er kr. 110.000 foran budgettet. Men der er en ubekendt faktor i forhold til mellemværner i 

relations til Carstens salg. Det følger Uffe og Stig op på. 

Budgetlægning for 2021 afventer planlagt møde med banken. 

 

Orientering fra Udvalgene 

Der afholdes udvalgsmatch 24. oktober.  

Husudvalget: Opgavetavlen betyder at der kommer den nødvendige opbakning til husudvalget. 

Husudvalget skal strukturere de opgaver der ønskes løst 

Matchudvalget: Der er flere medlemmer der gerne vil bidrage til udvalget. Michael og John inviterer til et 

udvalgsmøde. 

Sportsudvalg: intet nyt 

Cafe-udvalget: se tidligere punkt 

Begynderudvalget: Der har været et evalueringsmøde med udvalgte begyndere. I år har begynderne skullet 

deltage i 2 matches. Det skal fremover være 4. 

Begynderudvalget vil sikre en bedre kommunikation med kontoret og trænere i forhold til opstart.  

Juniorudvalget: intet nyt 

Baneudvalget: Det besluttes, at hvis man har booket en tid som falder i perioder med risiko for rimfrost og 

tåge, så frafalder tiden i tilfælde af at der ikke kan slås ud grundet rimfrost eller tåge.  

Renoveringen af range går planmæssigt.  

Der er generel ros til banen. 

Der skal arbejdes videre med skiltning på banen 

 

Eventuelt 

Der skal fortsat være fokus på rengøringen af toilettet – dette følger cafeudvalget op på. 

 

Næste møde: 19. oktober 2020 



20. oktober kl. 17.00 


