
 

 Bestyrelsesmøde torsdag d. 28 april 2022 
 
 
Afbud: Lars 
Online deltagere: ingen 
 
 
1.  Opfølgning på sidste mødes referat 
 
Ingen kommentarer 
 

 

 
2. Status på økonomisk rekonstruktion 
 
Udvalget har holdt møde med revisor Per Jensen og 2 advokater fra DLA Piper vedrørende Pers 
forbehold i forhold til eventuelle skattemæssige konsekvenser af rekonstruktionen. På mødet kom 
det frem, at begge advokater IKKE så nogen problemer i konstruktionen, og de mente således, at 
løsningen var god og ikke indebærer nogen skattemæssige konsekvenser. De mener heller ikke, at 
der er grund til at bede skattestyrelsen om et bindende forhåndstilsagn, idet et sådant vil være 
forholdsvist tidskrævende og dermed dyrt, idet vi så ikke ville kunne komme videre før tilsagnet var 
givet. 
Per laver et responsum vedrørende konklusionerne fra mødet. 
 
Udvalget mødtes tidligere med advokat Brian Bo Christensen, som nu er gået i gang med at 
forberede vedtægter og garant beviser til foreningen Skanderborg Golfklubs Venner. 
 
Ken Rasmussen kan nu fortsætte arbejdet med at udfærdige indstillingen til beslutning i 
bestyrelsen, og det forventes, at både Kens indstilling og Pers responsum er klar til 
bestyrelsesmødet den 17.maj. 
 
Byrådet er vendt tilbage – de har vedtaget at opfylde samtlige vores ønsker! Det betyder, at der nu 
ikke er noget til hinder for at vedtage rekonstruktionen endeligt, hvilket vil ske på en ekstraordinær 
generalforsamling den 8. juni kl. 17.00. Indkaldelse udsendes separat. 
 
I forbindelse med at byrådet som nævnt har godkendt vores indstillinger, er vi samtidig blevet 
oplyst om, at kommunen fra 2027 agter at udfase et årligt tilskud som golfklubben har modtaget 
siden 2015. Vel at mærke et tilskud ydet på linje med det, der ydes til andre foreninger i 
Skanderborg. Det vil bestyrelsen følge op på. 
 
Der skal afholdes stiftende generalforsamling for foreningen Skanderborg Golfklubs Venner en 
gang i maj. Derefter kan Vennerne få et cvr. nummer, hvilket muliggør de videre tiltag i forbindelse 
med rekonstruktionen. 
 
Udvalget indkalder Svend Erik Stæhr og Finn Sabroe, som vi lejer jord af, for at få deres accept af, 
at det fremover bliver Vennerne, der skal stå som lejere. Udvalget vil desuden forsøge af få 
udsættelse af 2 års leje, således, at der betales 3 års leje på én gang om 3 år. 
 
Knud laver et skriv vedrørende status, som udsendes til alle medlemmer af Skanderborg Golfklub. 
 

3. Orientering fra kontoret 
 
Der er kommet 3 nye juniorer siden sidst, og golfens dag genererede 40 deltagere OG 4 nye 
medlemmer, der meldte sig ind på dagen, hvilket må siges at være flot. 
På næste torsdag afholdes Smuksak dag for de 6-10 årige. Der er ikke i skrivende stund nogen, 



der ved, hvor mange, der vil deltage, men Stig er meget optimistisk (jeg hørte tal helt op til 40 
hvisle ud af hans mundvige!) 
 
Svend Erik Walde overtager Den Varme Kartoffel (læs: Dropbox) og forsøger at få sat det op. 
”Årshjulet” – klubbens projektplan, er lavet af Lene i et Excel ark, og hun bliver inviteret til at 
deltage i næstebestyrelsesmøde den 17. maj for at gennemgå regnearket, så vi ved, hvad det kan. 
 
 

4. Månedsregnskab 
 
Kai gennemgik historiske data fra regnskabet gennem tiden. Der er store udsving gennem årene, 
og Kai har en pointe i, at vi er nødt til at være realistiske i forhold til, om disse udsving fortsætter. 
Sagen er jo, at vi ikke selv styrer, hvor mange medlemmer, vi har, det styres også af udefra 
kommende faktorer som f.eks. landets økonomiske forhold. Golf er ikke en helt billig sport, og et 
sted, hvor der er mulighed for at spare, hvis man er i økonomisk knibe. 
Derfor skal vi til stadighed være opmærksomme på mulighederne for ressourcetilpasning i 
påkommende tilfælde. 

 
 

5. Orientering fra udvalgene 
 
Turneringsudvalget: 
 
Juelsminde Golfklub har en tilbagevendende biennale (tror jeg nok), hvor man laver en turnering, i 
princippet for alle, hvor deltagerne skal skaffe sponsorer. Det kan f.eks. være et beløb pr scorede 
point eller sponsorbetaling for et hul eller sit navn på turneringen. Essensen er, at turneringen kan 
generere et stort overskud, som går til klubben, samtidig med, at der kan udloddes ret store 
præmier, gratis mad og drikke og andet hyggeligt. Der skal laves et prospekt med udgangspunkt i 
Juelsminde Golfklubs ditto. Dette kræver et udvalg, og Michael vil spørge udvalgte personer, om 
de skulle have lyst til at deltage. Det er ikke nødvendigvis muligt at lave en turnering allerede i år, 
men udvalget vil vende tilbage, når det er blevet dannet. 
 
Begynderudvalget: 
 
Hanne oplyste, at der har været en stille start på begynderturneringerne, men der er håb forude, 
for mandagstræningen går til gengæld godt. 
 
Klubhuset: 
 
Der skal males lidt gavle og renovations aflukket trænger også 
 
Baneudvalget: 
 
Udvalget har møde på mandag, derfor endnu ikke noget nyt. 
 
 

6. eventuelt 
 
 Intet 
 
 

7. Næste møde 
 
17. maj kl. 18-20 

 
20. juni kl. 17-20 



 
Ekstraordinær generalforsamling 8. juni kl. 19.00 
 
 
Bo Elkjær Madsen 
sekretær 
 
 
 

 


