
 

 Bestyrelsesmøde mandag d. 11 april 2022 

 
 
Afbud: ingen 
Online deltagere: Erik Ericon 
 
 
1.  Status på økonomisk rekonstruktion 
 
Ken Rasmussen deltog i denne del af bestyrelsesmødet. Han oplyste, at vi er i mål i forhold til den 
del, der vedrører medlemmernes, bankens og sponsorernes tilslutning og villighed til økonomisk 
involvering i planen. Det var planlagt, at der skulle være ekstraordinær generalforsamling den 23. 
april, hvor planen skulle vedtages. Desværre er kommunen ikke færdig med at behandle sagen, 
idet der først er byrådsmøde, hvor der skal stemmes om forslaget, den 27. april, i modsætning til 
den 23. april som tidligere blev oplyst. Indstillingen fra embedsværket til byrådet er, at man bør 
imødekomme vores ønsker. 
Pga. det udsatte byrådsmøde udskydes vores ekstraordinære generalforsamling til efter dette 
tidspunkt. 
 
Mail korrespondance mellem Revisor Per Jensen og arbejdsgruppen, vedr. Pers umiddelbare 
synspunkter beskrevet i mail til bestyrelsen, blev gennemgået. 
 
Ken er i øjeblikket i fuld gang med at udarbejde et beslutningsforslag til bestyrelsen, og når dette 
foreligger, og når bestyrelsen har nikket ja til forslaget, vil der blive fastsat tidspunkt for den 
ekstraordinære generalforsamling. 
 
Ken ser en fordel i allerede nu at stifte foreningen Skanderborg Golfklubs Venner, hvilket vil blive 
iværksat. Bestyrelsen taler med advokat Brian Bo Christensen vedrørende udfærdigelse af 
nødvendige vedtægter. 
 
Ken Rasmussen forlod derefter mødet – næste møde med deltagelse af Ken afholdes torsdag den 
28. april 2022. 
 

 

 
2. Kommentarer til referat fra sidste møde 
 
Ingen kommentarer. 
 
3. Kommentarer til referatet af generalforsamlingen 
 
Ingen kommentarer. 
 
 
4. Orientering fra kontoret 
 
Boldmaskinen ved drivingrangen bliver omstillet, sådan at bolde fremover bliver gratis også for 
greenfee spillere. Årsagen er, at der alligevel ikke genereres indtægter af noget særligt omfang – 
til gengæld er greenfee spillere naturligt utilfredse med, at de ikke i alle tilfælde kan købe poletter, 
når både kontor og restaurant er lukket. 
 
Stig oplyser, at det går godt med at rekruttere prøvemedlemmer – det er vigtigt, at alle forsøger at 
hjælpe nye medlemmer så godt som muligt, så de senere vil blive fuldt betalende medlemmer. 
 
Alle bestyrelsesmedlemmer skal have adgang til DropBox. Svend Erik og Stig sørger for dette. 



Ved næste møde kigger vi på årsplan/årshjul 
 
 
5. Gennemgang af månedsregnskab for marts 
 
Gennemgangen udskydes til efter at Stig og Kai (kasserer) har holdt møde, hvilket ikke har været 
muligt endnu af tidsmæssige årsager. 
 
 
6. Nyt fra udvalgene 
 

  
Baneudvalget: 
 
Greens: 
Disse er gødet op med mikronæring (tang, humussyre, mangan, jern m.m. De har fået lawn sand 
og der er netop givet den første greensgødning i fredags (cold start). Vi har holdt lidt igen med klip 
p.g.a. det kolde dårlige vejr. Greens er klippet 2 gange i uge 15 og ligeledes rullet 2 gange. 
Forventer at huller efter vinteren er lukket 14 dages efter varmen er kommet (7 grader døgnet 
rundt. 
Tee: 
Klippes ugentlig og lige nu arbejder vi med at få Tee 4 og 6 klar. Er gødet op og dress er jævnet. 
Rulles et par gange i denne uge. Disse kan åbnes 14 dages efter varmen er kommet. 
Fairways: 
Vi har klippet en gang ugentlig. Venter med gødning til varmen kommer nok i uge 17. Når varmen 
kommer skal disse strigles for at rejse græsset op – det giver bedre klip. 
Øvrige projekter: 
Vi har gravet fri omkring vores sandboks og lagt fliser foran. Vi regner med at legoklodser bliver 
sat på plads i uge 17. 
Blomstereng – vi har gjort klar til såning – har modtaget frø fra kommunen til en værdi a 12.500. 
Regner med at så ultimo april. 
Udslagssteder driving. Der er netop gravet af og lagt stabilgrus samt en sandpude ovenpå. Fliser 
kommer i uge 16 og vi skal have nogle frivillige i gang med at lægge fliserne. Når fliser er lagt 
finpudser vi selv hele området. 
Stubfræsning – vi er i gang med at fjerne ”dumme” stubbe rundt omkring på banen. det skulle 
give bedre spilleflade. 
Vi har givet hul 4 og 5 på pay and play en god omgang udtyndning i træerne. På sigt vil vi lægge 
hele søen helt fri. 
Der er hentet bil til driving og produceret nyt ophæng til bilen. Er i brug. 
I denne uge vil vi aerovate de komprimerede områder hvor der har været meget trafik henover 
vinteren. 
Rasmus kommer fra skole denne uge. Er færdig med alt det han skal igennem inden 
hovedforløbet i uge 43. 
Der er lavet vagtplan for hele sæsonen. 
Forhåbentlig kan vi komme i gang med mere klip og græspleje, MEN det kræver noget varme. 
 
Det blev besluttet at udskyde forbedringen af hegn m.m. omkring drivingrange til efter, sat den 
økonomiske rekonstruktion er iværksat/gennemført. Derved spares kr. 65.000,- 
 

 
Begynderudvalg: 
 
Der bliver afholdt matcher for begyndere på kortbanen de næste mange mandage. Derved 
forbereder man begynderne, sådan at de bedre kan deltage i begyndermatcherne på 
lavlandsbanen om onsdagen. Der bliver også fokus på etikette reglerne, sådan at man er godt 
forberedt til mødet med de ældre medlemmer. Måske kan vi andre så også få genopfrisket lidt 
viden! 



Prisen for at deltage i begyndermatcherne om onsdagen er fastsat til kr. 50,-  der ubeskåret går til 
præmier. 
 
 
Husudvalget: 
 
Der skal lejes/lånes et stillads til maling af facader – Thybo kontaktes, idet de tidligere har stillet 
stillads til rådighed. 
Der skal males omkring affaldsbeholderne. 
 
 
Juniorudvalget: 
 
Der er desværre kun ca. 22 juniorer i klubben. De var til gengæld på en dejlig hyggetur til Blokhus i 
marts. 
 
 
Det blev anført, at rekrutteringsudvalget gør et rigtigt godt stykke arbejde, hvilket hovedsageligt 
skyldes Lenes store engagement og arbejdsindsats. Tak for det! 
 
 
Næste møde: 
 
28. april kl. 17-20 (med mad) 
  
17. maj kl. 18-20 (med mad) 
 
 
 

 


