
 

 Bestyrelsesmøde onsdag d. 26. oktober 2022 
 
 
Afbud: Svend Erik 
 
Online deltagere: ingen 
 
 
 
1.  Akkordering, status 
 
Der vil ikke blive rykket for flere indbetalinger til medlemskab af SGV, idet vi skønner, at de, der vil 
betale, allerede har gjort det. 
Vi er meget tæt på at kunne afslutte hele akkorderingsprocessen, idet der kun mangler enkelte 
detaljer, aktuelt en ændring af pant i ejendommen. 
 
 
2. Restaurant/Amalielund 
 
Vi skal have gjort rent i køkkenet og restauranten, så vi kan overlevere det hele i så god stand som 
muligt, når Amalielund overtager driften. Dette sker mandag og tirsdag i næste uge. Både 
Amalielund og Skanderborg Golfklub ser frem til samarbejdet. 
 
 

3. Orientering fra kontoret / medlemsstatus 
 
Medlemsoversigten ser stadig meget fornuftig ud, der er indtil nu færre udmeldelser end 
sædvanligt på dette tidspunkt, hvilket naturligvis er meget positivt. 
 
Kontorets næste periode vil være meget optaget af arbejdet med at forhandle sponsoraftaler på 
plads, både for gamle og nye sponsorer. 
 
Vi har modtaget en klage fra modelflyvepladsen over vildfarne bolde. Henning Nissen får priser på 
et højt hegn, som skal skærme ind mod pladsen. Samtidig afholder Knud, Stig og Lars et møde 
med modelflyveklubben for at aftale nærmere konditioner for samarbejdet og dette problem. 
 

4. Regnskab pr. 30.09. 
 
Regnskabet ser stadig positivt ud, særligt set i relation til de meget høje energipriser. Vi forventer 
et overskud på niveau med det budgetterede – efter betaling af den ret store elregning. Desværre 
kan vi ikke se bort fra, at elregningen kan blive endnu større inden året er omme, hvilket vil påvirke 
overskuddet. 
 
Vi har i år haft greenfee indtægter på over 1.200.000kr (inkl. ØGR), hvilket er meget flot og 
formodentlig i stor grad skyldes den flotte banestand. Tak til Henning Nissen og resten af 
greenkeeperteamet for fint arbejde. 
 
Der blev nedsat et lille udvalg, foreløbig bestående af Henning og Stig, som skal se på, om der 
skal ske ændringer i greenfeepriserne – særligt med henblik på eventuelt at differentiere priser 
efter årstid/banens stand. 
 

5. Budget 
 
Kai gennemgik forslag til budget. Budgettet viser et stabilt overskud over de næste år, men det er 
stadig nødvendigt at kigge på muligheder for besparelser set i lyset af de ustabile energipriser. Se i 
øvrigt punkt 7. 



 

6. Orientering fra udvalg 
 
Begynderudvalget: 
 
Ingen aktivitet p.t. 
 
Juniorudvalget: 
 
Ingen aktivitet p.t. 
 
Turneringsudvalget: 
 
Der er 62 tilmeldte til Nybolig Mortens Match, hvilket er et flot antal. 
 
Husudvalget: 
 
Maling af gavle er blevet udskudt på grund af regn. 
 
Toilettet ved hul 10 er i dårlig stand (mangler lys, snavset, trænger til maling), så der afsættes 
midler til en renovering, så forholdene bliver bedre. 
 
Smuksakkerne: 
 
Ingen aktivitet p.t. 
 
Baneudvalget: 
 
Der bliver etableret (og når man i vores regi skriver ”bliver etableret”, så betyder det, at Tage 
bygger) tag over boldmaskinen, og fliserne bliver udskiftet. Dette er nødvendigt for at 
boldmaskinen ikke skal tage skade af vejr og vind. 
 
Greenkeeperne er i år forud for deres tid i forhold til opgaver på banen, hvilket forhåbentligt 
betyder, at banen allerede på et tidligere tidspunkt til foråret vil være i god stand. 
 
Rekrutteringsudvalget: 
 
Der har netop været afholdt møde i udvalget. Kvinder og Golf var en succes i år og fortsætter 
derfor i næste sæson. 
 
Første begynderhold starter 1. april 2023, så vi kan nå at få så mange som muligt igennem 
uddannelsen. 

 
Sponsorudvalget: 
 
Lars bruger i øjeblikket rigtig mange timer på sponsorarbejde. Vores sponsorindtægter er for lave 
sammenlignet med andre klubber, så derfor er det nødvendigt at bruge meget tid på arbejdet. Lars 
berørte kort muligheden for at se på en eller anden form for aflønning til en dedikeret 
sponsormedarbejder, idet arbejdsmængden til tider overstiger, hvad man med rimelighed kan 
forvente af frivillige. 
 
Det er målet for sponsorudvalget at få startet en erhvervsklub, ligesom en sponsorturnering er på 
ønskelisten. Der arbejdes på begge dele. 
 
 



7. Solceller 
 

Jf. beslutning på sidste møde skal der gås i dybden med undersøgelse af den optimale 
konfiguration af et solcelleanlæg, særligt i forhold til størrelse af batteri, finansiering og 
rentabilitet.  
Bestyrelsen er åbne overfor etablering af et anlæg, men finansiering skal ske fra en anden kasse 
end Skanderborg Golfklubs. 
Dette punkt tages særskilt op på næste møde, når Svend Erik er til stede. 
 
8. ØGR 
 
Der afholdes møde den 27. oktober. En af opgaverne bliver at lave en aftale om hjælp til at finde 
ny klub til medlemmer fra Hansted Golfklub, som lukker ned fra årsskiftet, da aftalen med udlejer af 
jorden ophører. 
 

9. Eventuelt 
 
Stilling Køl og El har gennemgået vores elinstallationer sammen med Stig, og der ligger en rimelig 
besparelse på ca. 1/3 ved at skifte vores lysstofrør ud med LED. Stilling Køl og El udarbejder et 
tilbud på udskiftningen. 
 
Den måler, der måler elforbruget i køkkenet, har gennem mange år målt alt for lidt på grund af en 
forkert programmering af måleren. Dette har medført en alt for lav betaling til klubben fra de 
forskellige forpagtere. Måleren bliver omprogrammeret, så vi for fremtiden får en retvisende 
måling af forbruget. 
 
Knud og Erik har været til DGU møde den 25. oktober. Referat fra mødet bliver sendt til 
bestyrelsen. 
 
 
Næste møder: 
 
 
Onsdag den 16. november kl. 17-19 
 
Onsdag den 14. december kl. 17-19 
 
Onsdag den 25. januar kl. 17-20 
 


