
Bestyrelsesmøde i Skanderborg Golfklub 
Mandag d. 19. oktober 2020 

 

 

Gensidig orientering om aktuelle forhold 
1. Kontoret, status på situationen  

Hans har opsagt sin stilling pr. 1. november og Uffe er trådt ud af bestyrelsen. Det betyder, at der 

er behov for nye løsninger med bemanding af kontor og daglig drift af klubben.  

Der er akut behov for at få håndteret de økonomiske driftsopgaver. Der laves en aftale med et 

eksternt firma om opgaveløsningen. Der skal inden årets udgang laves en permanent løsning. 

 

2. Konstituering af bestyrelsen efter Uffes afgang 

Bestyrelsen skal have en ny kassér. Bestyrelsen har behov for akut understøttelse i af kassér 

opgaven, da ingen i bestyrelsen besidder de nødvendige kompetencer og ressourcer. Der skal i 

forbindelse med næste års generalforsamling ske en endelig konstituering af kassérrollen.  

 

Lene Silassen som har været suppleant indtræder som medlem i bestyrelsen i forbindelse med 

Uffes udtrædelse.  

 

3. Opfølgning på mails fra aflyst dialogmøde  

Henvendelserne bliver samlet af Stig og videresendt til bestyrelsen. Der skal laves en 

tilbagemelding til klubbens medlemmer.  

 

4. Kommende ØGR formandsmøde 

Bente deltager.  

 

 

5. Møde med Camilla's Diner 

CD har står for driften af køkkenet frem til 1. januar. CD byder ind på den fremadrettede opgave på 

en måde som understøtter klublivet og en bæredygtig drift. Dette tages der stilling til i begyndelsen 

af det nye år. Peter og Erik arbejder kigger på udkast til en forpagtningsaftale. 

 

Regnskab v/Stig 
Regnskabet skal ajourføres og herefter skal budget 2021 laves. Der indkaldes til separat bestyrelsesmøde 

herom.  

 

Orientering fra Udvalgene 
1. Turneringsudvalg 

Udvalget har fået to nye medlemmer og afholder møde i næste uge med henblik på at planlægge 

sæson 2021 



 

2. Sportsudvalg 

Intet nyt 

 

3. Cafeudvalg 

Se tidligere punkt 

 

4. Begynderudvalg  

Intet nyt 

 

5. Juniorudvalg  

God aktivitet med nyt turnerings set-up. Der vil være indendørs turnering hen over vinteren   

 

6. Husudvalg 

Intet nyt 

 

7. Baneudvalg 

Intet  

 

Opfølgning på Strategiske Initiativer  
Grundet mange driftsopgaver udgår dette punkt resten af året. 

Eventuelt 

 

Næste møde 
Torsdag d. 5. november kl. 17.00 

 


