
Dialogmødet i Skanderborg Golfklub 
Bente Enemark bød velkommen til de ca. 40 medlemmer der var fremmødt til Skanderborg Golfklubs årlige 

dialogmøde. Formålet med mødet er at sikre en god dialog mellem klubbens medlemmer og bestyrelse. 

Bestyrelsen arbejder med følgende vision som sigtepunkt: 

Skanderborg Golf Klub skal være kendetegnet ved: 

- Godt socialt klubliv og sammenhold 

- Hyggelig stemning 

- En attraktiv klub for bredden og familier 

- Gode muligheder for sportslig udvikling og konkurrence-muligheder 

- En grøn og bæredygtig drift 

 

Klubben drives i høj grad med opbakning fra mange frivillig. Det er en uvurderlig gevinst for klubben. 

Banen står rigtig godt og derfor stor ros til keeperne. 

Status fra bestyrelsen og udvalgene 
Økonomi: 

Der har været fokus på at skabe et godt og præcist overblik og dermed lave et stabilt fundament for den 

fremadrettede økonomistyring. Bestyrelsen udsender halvårsregnskabet men den overordnet status er: 

100.000 kr. i manglende kontingent 

100.000 kr. i manglende sponser 

100.000 indtægt i corona kompensation 

100.000 i reduceret udgifter i forhold til budgetteret  

Derfor vurderes budgettet for 2021 at holde. 

Mange af klubbens medlemmer har givet klubben en mindre økonomisk gave på kr. 200. Det giver klubben 

mulighed for at søge momsrefusion. Klubben har fået 23.000 i momsrefusion og på dialogmødet havde 

medlemmerne følgende forslag til anvendelse af midlerne 

 Læskur ved med lynafleder. Der har tidligere været dialog med Skanderborg Kommune og den 

dialog kan genoptages. Kan kommunen være medfinansierende?  

 Skurvogn med toilet 

 Opgradering af toilettet i greenkeeper gården 

 Skraldespande til flasker på banen – det kan give en pant indtægt til klubben 

 Rense søen på hul 10 – OBS søren er fredet.  

 Bruge nogle af pengene til at skaffe flere medlemmer  

 Minigolf/petanque bane og som kunne tiltrække aktivitet og nye medlemmer  

 Udvidelse/forbedring af puttebanen  



 Etablering af et sted hvor der dyrkes græs til reparation 

 Vigtigt der er fokus på noget golfrelateret så medlemmerne oplever at få ”noget igen” 

 Nyt sand i bunkerne – der må ikke skriftes da det fredet – det skal være brunt sand 

 Bedre faciliteter til fitting af udstyr – Bestyrelsen og pro’en er i dialog om dette 

 

Medlemsstatus: 

Vi er ca. 70 flere medlemmer i forhold til sidste år samt en tilgang på 50 begyndere.  

Aktuelt har klubben knapt 600 fuldt betalende medlemmer  

Klubben har en gammel gæld som årligt drøftes med banken. Der er ingen indikatorer for at aftalen ikke 

forlænges løbende.  

Sponsorudvalget: 

Bestyrelsen har i foråret nedsat et sponsorudvalg. Udvalget har arbejdet med fokus på forberedt sponsor 

set-up i 2022. Her har udvalget blandt andet fokus op at sponsorerne bliver mere synlige på banen og 

sponsorater dermed er mere attraktive. Det kan både være på banen, klubhuset, buggies, digitalt mv. 

Samtidig har udvalget udarbejdet forskellige sponsorpakker i differentieret prisklasser. Der er indgået flere 

aftaler for 2022.  

Markedsføringsudvalget: 

Markedsføringsudvalget har arbejdet siden januar 2021. Aktiviteterne på Facebook er højnet, hjemmeside 

ajourføres løbende og 38 medlemmer har hjulpet med at fordele 9000 foldere.  

Udvalget har desuden styrket samarbejdet med Skanderborg Håndbold samt flere overnatningssteder. 

Fremadrettet har udvalget fokus på at skabe en ”rød tråd” i aktiviteterne. Samtidig styrkes samarbejdet 

med Camillas Diners om forskellige aktiviteter, konkurrencer – også på sociale medier.  

Idé fra medlem: Spørg nye medlemmer hvor de er blevet opmærksom på Skanderborg Golfklub for at  

 

Turneringsudvalget: 

Udvalget har fokus på at sætte turneringer op som giver god aktivitet på tværes af klubbens medlemmer. 

Der er i denne sæson skabt flere nye tiltag. 

 

Baneudvalget: 

Udvalget mødes månedligt for at følge op på driften af banen.  

Greenkeeper Henning fortæller om vedligeholdelse af banen. Årets gode resultat skyldes i høj grad en god 

gødning. Der er et stabilt personale og det betyder også rigtig meget for banens kvalitet. Der skal hele tiden 

findes balancer mellem aktiviteter og ressourcer. 50% af Skanderborg Golfklub fredet hvilket betyder 

skærpet miljøkrav ift. gødning og pesticider  

 



Restauranten: 

Erik fortæller, at det har været en god sæson. Der er fundet en god mand til køkkenet - Peter. Der er 

enighed med bestyrelsen om en længerevarig kontakt. Køkkenet modtager gerne forslag til retter og 

dagens  

En fungerende restaurant har stor betydning for livet i klubben. Derfor er det meget positivt at der nu er 

fundet en god og holdbar løsning.  

 

Medlemmernes forslag til bestyrelsen og udvalg 
Sponsorudvalget: 

 Tænkes der i at der også er udvalg der søger sponsorater – måske kunne det tænkes sammen? Det 

arbejder udvalget på og udvalget tager initiativ til dialog med udvalgene med henblik på 

koordinering 

 Skal vi ikke fjerne sponsor parkeringspladsen og erstatte den med reelle sponsor skilte  

 Lave en sponsortavle. 

 

Der skal arbejdes på at lave bedre overdragelser i udvalgene og bestyrelsen 

Markedsføringsudvalget: 

 Fokus på fastholdelse af nye begyndere. Der har været mange der har budt ind til at hjælpe og tage 

imod nye medlemmer. Det må alle medlemmer gerne have fokus på. Også fokus på at lave 

turneringer der er let tilgængelige for nybegyndere.  

 Hjælp til at finde en golfmakker på facebook eksempelvis også for alle 

 Gentagende turnering med eksempelvis texas scramble  

 Fast mentor til nye medlemmer  

 Annonce i UgeBlandet  

 Mere aktivitet på Facebook fra diverse turneringer og aktiviteter.  

 En uge hvor nye spillere kan få banetilladelse på 1 uge eller 2 

 Texas scarmble på par 3 banen. 

 Specialtilbud til nye medlemmer  

 Præsentation af hullerne gennem et medlem eksempelvis som en artikel serie.  

 Dronefilm over hullerne  

 Mere opmærksomhed på at der er gratis træning.  

 

Banen: 

 HUL 3: Kan stykket ved klokken gøres bedre. Planen er at der skal være langt græs 

 Flagplaceringer: fokus på korrekt placering og god placering 

 Tee-stederne: der er ønske om forbedringer. Dette har udvalget lavet en plan for.  

 



Restauranten: 

 God tilbagemelding og respons til restauranten. Det er også en stor gevinst at Erik har fokus på hele 

klubben. 

 Der er et ønske om aktivitetsområde omkring klubhuset til mindre børn der er til selskab.  

Diverse forslag: 

 Arrangering af en tur til udlandet  

 Et jazz arrangement  

 Et udvalg til socialaktiviteter.  

 Turnering ”greenkeeperens hævn”   

 Bedre intro til udvalgene så det er nemmere som nye at koble sig på. 

 Kunne det være en ide med et rekrutteringsudvalg som løbende kunne understøtte udvalgene og 

træde til ved behov 

 Gode tilbagemeldinger på 9 hullers turnering om fredagen 

 Flere unge medspillere matches med unge begyndere  

 

Udvalgene: 

Der plads til flere i udvalgene. Tag kontakt til Stig på kontoret hvis du vil være med i: 

Turneringsudvalget 

Husudvalget 

Begynderudvalg 

Regeludvalget 

Baneudvalget 

Markedsføringsudvalget 

Sponsorudvalget 

Juniorudvalget  

Eliteudvalg 

 


