
 

 Bestyrelsesmøde mandag d. 12. september 2022 
 
 
Afbud: Henning, Lars 
 
Online deltagere: ingen 
 
 
 
1.  Akkordering, status indbetalinger 
 
Siden 1. september er der registreret 11 indbetalinger, hvilket er i underkanten af det forventede og 
ønskede. Ved fællesbestyrelsesmødet torsdag den 15. september vil man drøfte, om der skal 
gøres mere på nuværende tidspunkt i forhold til at overtale medlemmer til at indbetale beløbet for 
medlemskab af SGV. 
 
 
2. Restaurant 
 
Der er igangværende forhandlinger med en interesseret restauratør. Forhandlingerne er positive, 
og der vil blive meldt ud, hvis der findes en løsning, så snart det er muligt af hensyn til 
restauratøren. 
 
 

3. Orientering fra kontoret 
 
Medlemsoversigten ser stadig meget fornuftig ud, især i forhold til antallet af seniormedlemmer. 
 
Stig holder ferie i ugen op til efterårsferien – han vil forsøge at få frivillige og vores Pro til at holde 
åbent noget af tiden, i det omfang det er muligt. 
 

4. Halvårsregnskab 
 
Halvårsregnskabet ser stadig positivt ud, særligt set i relation til de meget høje energipriser. Vi har 
haft, og har stadig, høje greenfee indtægter i denne sæson. 
 
Forslag til budget for næste år bliver fremlagt til næste møde den 26. oktober. 
 
 

5. Orientering fra udvalg 
 
Begynderudvalg: 
 
Der er kun 8-9 stykker tilbage – resten er uddannede. Der har været 60 spillere gennem 
uddannelsen i år. 
 
Turneringsudvalget: 
 
Der er sendt påmindelser ud til medlemmerne for at skaffe flere deltagere til klubturneringen, idet 
deltagerantallet er noget lavt. Der er et par rækker, der ikke kan spilles på grund af for få deltagere. 
 
 
 



 
Husudvalget: 
 
Der er skaffet en lift til maling af huset og arbejdet skal af hensyn til vejret/årstiden udføres inden 
for 2-3 uger. Der udsendes mail til medlemmerne for at skaffe frivillige til opgaven. 
 
Smuksakkerne: 
 
Smuksakkernes sæson slutter den 29. september. Der skal uddeles flyers på de store skoler i 
Skanderborg, sådan at vi forhåbentlig kan få flere deltager i næste sæson. 
 
Baneudvalget: 
 
Banen står fint og fungerer til alles tilfredshed. 
 
Rekrutteringsudvalget: 
 
Udvalget holder møde i uge 38. 

 
Sponsorudvalget: 
 
Erik har holdt møde med skilteleverandør. Der afholdes yderligere et møde den 14. september, 
hvor man kigger på faktiske eksempler på udførelse af skilte, sådan at man kan se, hvordan det vil 
tage sig ud i klubbens omgivelser. 
 
 
6. Eventuelt 
 

Svend Erik har indhentet tilbud på solcelleanlæg til klubben. Det umiddelbare indtryk er, at det er 
en løsning, som vil være økonomisk fordelagtig for klubben, og som kan gennemføres uden at 
belaste vores likviditet. Det blev derfor besluttet, at vi skal gå mere i dybden med undersøgelse af 
denne løsning, herunder undersøge rentabilitet ved ændrede priser på el og ved køb af større 
batteri. 
 
 
Næste møder: 
 
Onsdag den 26. oktober kl. 17-20 
 
Onsdag den 16. november kl. 17-20 
 
Onsdag den 14. december kl. 17-20 
 


