
 Bestyrelsesmøde mandag d. 21. juni 2022

Afbud: Lars, Henning, Kai

Online deltagere: ingen

1.  Gennemgang af årsplan

Lene var inviteret til at gennemgå funktionen af årsplanen, som er et excelark med opgaver, der er 
planlagt. Arket er en hjælp til bestyrelsen og også til kontoret, som hermed har en let tilgængelig 
plan over ventende opgaver og tidspunktet for deres udførelse.
Svend Erik Walde påtog sig opgaven med at revidere planerne.

2. Status på akkordering, Stig

Stort set alle forhold er på plads, også de rent praktiske. Der mangler dog endelig udformning af 
aftaler vedrørende garantbeviser. Ken og Brian arbejder på dette.
Der sendes inden for 10 dage regninger ud til alle, der har tilkendegivet at ville betale de 750 
kroner til Skanderborg Golfklubs Venner.
Garantbeviser og forudbetalinger følger snarest. 

3. Orientering fra kontoret, Stig

Stig fremlagde medlemsoversigten, som ser positiv ud. For første gang i meget lang tid, har det 
samlede medlemstal oversteget 800 personer, i alt 810.
Der er allerede et pænt antal tilmeldinger til vores juli-tilbud.

4. Udmeldelser

Der er kommet en forespørgsel fra et medlem, som ønsker at melde sig ud og som har bedt om 
tilbagebetaling af årets kontingent. Bestyrelsen drøftede sagen og blev enige om, at Skanderborg 
Golfklub generelt ikke kan tilbyde refusion til medlemmer, der melder sig ud på grund af personlige
forhold, f.eks. sygdom.

5. Dresscode

Der er et ønske om, at der laves, offentliggøres og håndhæves, en dresscode, så spillernes 
påklædning ikke stikker helt af. Bestyrelsen drøftede sagen, og der er faktisk allerede en skriftlig 
dresscode, som blev vedtaget af en tidligere bestyrelse. 
Denne dresscode findes frem og modificeres til at kunne rumme også nutidens mode. Tages op 
igen til næste bestyrelsesmøde.

6. Månedsregnskab maj, Stig

Da vi snart skal aflevere halvårsregnskab, venter vi med dette punkt til regnskabet er blevet 
periodiseret, sådan at vi kan få det rigtige billede pr. 30. juni.



7. Sponsorer

Erik havde lavet et oplæg til fremtidig sponsorpleje. Holdningen er, at sponsorer skal kunne se, 
hvad de får for deres penge, når de er sponsorer i Skanderborg Golfklub. Erik nævnte i den 
forbindelse en række større firmaer i Skanderborg, som kunne være interessante at henvende sig 
til. 
Vi har nu fået orden i økonomien, vi er i en positiv medlemsudvikling, vi har rigtig mange greenfee 
gæster og ikke mindst har vi en velfungerende restaurant. Vi bør derfor kunne tiltrække flere 
sponsorer. 
Vi skal derfor tilbyde bedre eksponering og investere mere i at tiltrække sponsorer. Erik havde i 
den forbindelse lavet en foreløbig plan over det grafiske udtryk, hvor større (og pænere) træskilte, 
som kan ses fra både indkørsel, chipping område og puttinggreen er en væsentlig del. Det er 
vigtig, at alle vores skilte, markeringer, skraldespande m.m. har det samme visuelle udtryk, så der 
er en rød linie.
Desuden foreslog Erik at lave sponsorpakker, som er nemme at overskue for sponsorerne, men 
som også kan tilpasses den enkelte sponsors behov. Erik havde lavet eksempler, som viste hvor 
overskueligt det faktisk kan gøres. Dermed kan ingen sponsor være i tvivl om, hvad man kan 
forvente af et sponsorat i klubben.

Der skal nedsættes et udvalg, som kommer til at bestå af Erik, Lars, Stig og mindst én yderligere 
person, som meget gerne må have markedsføringserfaring eller i hvert fald erfaring fra et 
tilsvarende område. Der udsendes mail til medlemmerne verørende dette.
På sigt er det måske muligt at lave en egentlig erhvervsklub, men det tages op ved en senere 
lejlighed.

Bestyrelsen gav enstemmig tilslutning til Eriks plan, og arbejdet med denne fortsætter derfor.

8. Orientering fra udvalg

Begynderudvalg:

Der søges efter et par stykker til at deltage i begynderudvalget. Samtidig mangler der vejledere til 
onsdags begynderturneringen. Alle medlemmer opfordres til at melde sig.

Turneringsudvalget:

Der er ca. 30 tilmeldte til Sankt Hans turneringen.

Husudvalget:

Den sorte facade på klubhuset skal males snarest. Der er højt op, så Michael vil spørge på sin 
arbejdsplads, om det er muligt at låne en sakselift til formålet.
Terrassen og bede er på vej til at blive ordnet, bilerne er vasket og affaldsøen bliver snart shinet op
– der er frivillige til opgaven.

Smuksakkerne:

Der er 3 smuksakker, der møder op hver gang. Når skolerne starter efter sommerferien, skal der 
uddeles flere flyers.

9. Eventuelt

Ingen kommentarer.



Næste møder:

Onsdag den 17. august kl. 17-20
 
Mandag den 12. september kl. 17-20


