
Referat bestyrelsesmøde den 21. juni 2021 

 

Tilstede, Henning, Michael, Erik, Stig, Lene, Lars 

Fraværende: Peter 

 

Gensidig opdatering: 

Medlemsoversigt, der er fortsat fremgang. 737 medlemmer pr. 1. juni. 36 prøvemedlemmer i gang, 18 er 

færdige med prøveforløb og har alle meldt sig ind. 

Status på momsfradrag 

Vi har fået afslag fordi vores vedtægter ikke er godt nok formuleret. Der indkaldes til ekstraordinær 

generalforsamling så hurtigt som muligt, hvor vi skal have ændret: Paragraf 16. stk 3 (hvad sker der ved 

opløsning).   

Intet nyt fra medlemmerne (mails) 

Årsplanen (juni og juli):  

Halvårsregnskab sendes til banken så snart det er færdigt. 

Fremlæggelse af månedsregnskab: 

Vi mangler 100.000 kr. fra sponsorerne, og forventer ikke at få meget mere i år. Fremadrettet bør vi lægge 

indsatsen i efteråret hvor sponsorerne laver budget. 

Orientering fra udvalgene: 

Markedsføringsudvalg: 

- Udarbejder årsplan herunder også for annoncering på Facebook.  

- Udvalget har fokus på at være aktive i det tidlige efterår, da det er her man kan melde sig ud af en 

klub og evt. melde sig ind i Skanderborg. Og herefter igen aktiv i det tidlige forår, for at få nye 

medlemmer der ikke i forvejen spiller golf 

Baneudvalg: 

- Mange steder hvor der er behov for at udjævne jorden ved greens 

- Kan der findes penge til teesteder 

- Ole er udtrådt af udvalget og der skal findes en afløser 

Begynderudvalget: 

- Masser af begyndere, mange til regelundervisning, mange til begyndermatcher 

Juniorudvalg / Eliteudvalg 

- 4 nye medlemmer 

- Der er fokus på at komme godt i gang med ynglinge træningen efter sommerferien 

- Juniorudvalget er meget lille og der skal fokus på at skaffe flere til udvalget 



- Smuksakkerne ,golftilbuddet til de yngste, planlægger opstart til august.  

Husudvalget: 

- Der skal planlægges maling af klubhuset 

Turneringsudvalg: 

- Næste turnering Skt. Hans. Fortsat fredagsmatcher efter sommerferien 

Eventuelt: 

- Der skal udarbejdes nyhedsbrev i julig 

- Dialogmøde planlægges til 21. august 

- Næste bestyrelsesmøde er 16. august 

 

 

 

 

 

 

 

 


