
Referat fra bestyrelsesmødet den 19. maj 2021 
 
Afbud: Anne Marie Krus. 
Referent: Bente Enemark 
 
1. Gensidig orientering 
- Medlemsoversigt  
Lidt foran det budgetterede antal medlemmer på nuværende tidspunkt 
- Status på indkomne mail fra medlemmer 
Ingen indkomne mails fra medlemmerne 
 
- Status på gave indsamling til momsrefusion 
Der er modtaget 23.000 kr, og der er afsendt en ansøgning om godkendelse. Når vi får 
denne søges om momsrefusionen, der tildeles i efteråret og udbetales i foråret 2022 
 
Generelt:  
Der bruges meget tid på kontoret på drift. Mange greenfee spillere  
Der planlægges spil og spis i juli måned 
Der er stadig en del kontingentindtægter der ikke er betalt, forventningen er at ca. 20.000 
ikke kan inddrives. 
Mange greenfee indtægter. Bestyrelsen besluttede at der i efteråret skal laves en analyse 
af greenfee indtægter for at overveje priser for det kommende år. 
 
Vedtagelse af årshjul udsættes til næste bestyrelsesmøde 
Opgaver jfr. årshjulet for maj:  

- Kommunikation med medlemmer, input fra bestyrelsen til nyhedsbrev 
- Juni indkaldelse til dialogmøde – udsættes til oktober pga. forsamlingsforbud 

 
 
2. Regnskab/budget v/ Stig og John 
Regnskabet følger budgettet.  
Gaven på 23.000 kr. posteres under ekstraordinære indtægter og er øremærket til den 
aktivitet/forbedring der besluttes senere efter input fra medlemmerne 
 
 
3. Nyt fra udvalgene   
 
Juniorudvalget:  
Der etableres golf for 5-10 årige - Smuksakkerne 
5 frivillige (Vibeke Walde, Jette Søgård, Susanne Bohlbro, Birthe Stæhr, Helle Rising) 
Der skal ”annonceres” for initiativet. Vi får inspiration fra Give. Der er tilskud fra 
Kommunen for alle under 25. Derudover har Skanderborg Kommune en pulje til opstart af 
initiativer som disse. 
 
Baneudvalget:  
Lørdag er der opfordret hulobservatørerne til at komme og hjælpe med bunkere.  
I gang med 2. omgang gødning 
Planlægger oprydning i hazard hul 15 



Prøvemodel af nye skraldespande med plads til flasker/dåser (Hjarbæk har samlet 
100.000 kr ind ved sådan en løsning). 
Greenkeeper huset er indviet med den nye renovering 
Koldeste april i 35 år – betyder at greens har svært ved at komme sig, men greenkeeperne 
er ikke bekymret. 
 
 
Begynderudvalget 
39 nye spillere, heraf 21 videre til begyndermatcher 
 
Cafeudvalg  
Alt fungerer fint med restauranten, derfor vurderes det ikke nødvendigt med et cafeudvalg 
for nuværende.   
 
Husudvalget:  
Der er hængt opgaver op på tavlen, der forestår en udvendig maling. 
 
Turneringsudvalget:  
Næste Turnering 2. pinsedag 
 
4. Opfølgning på strategiske initiativer 
 
Markedsføringsaktiviteter   
Udvidet udvalget med et medieudvalg,  
Der skal laves en plan for hvornår markedsføringstiltag skal køre 
Opdatering af hjemmesiden 
 
Sponsorudvalget: 

- Afholdt et møde med ideer.  
- Lars og Stig har gennemgået de eksisterende sponsorer, for at få ”allignet” nogle 

pakker 
- Buggys skal have reklamer på (8.000 kr. pr. år) 
- Der skal sælges ”huller”, ”kopper”, ”flag”, indspilsgreen foran klubhus og på 

drivingrange, afstandskilte på drivingrange 
- Forsøge at finde penge til et studie til fitting,  

 
 
5. Eventuelt 
 
Strategidagen udsættes til efteråret 
Kan bænken foran klubhuset renoveres – eller kan vi finde en sponsor til et nyt sæt? 
Forslag om toilet ude ved hul 6, skal undersøges om vi kunne få tilladelse fra Kommunen 
(fredet område) og søge penge fra Folkeoplysnings puljen. EE har opgaven 
 
 
6. Næste møde 
21. juni kl. 17 (Peter er forhindret) 
 



 


