
 
Skanderborg Golfklub  
 
Referat fra bestyrelsesmøde  
Dato: 11. juli 2016  
Tid: 18.00-21.00 
Sted: Klubhuset Hylke Møllevej  
 
Hans Bach (HB)  
Søren Damsgaard (SD)  
Bjarne Alstrup (BA)  
Svend Erik Walde (SEW)  
Torben Kjærulff (TK) 
Uffe Langballe Jensen (ULJ) 
Henning Hjørnholm (HH) 
Yvonne Larsen (Afbud) 
Henrik Nielsen (HN) 
Stig Ingemann Jensen (SIJ) 
 
 
Dagsorden:  
1. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde 
2. Gensidig orientering om aktuelle forhold 
 Skanderborg Golf Klub finansielle status 
3. Regnskab og budget 
4. Orientering fra udvalgene 
5. Gennemgang af aktionslisten 
6. Eventuelt 
 
 
1. Referat fra seneste bestyrelsesmøde  
Referat blev godkendt. 
 
2. Gensidig orientering om faktuelle forhold 
TK fortalte at Forpagterne af Restauranten har opsagt aftalen til udgangen af september måned. Det har 
ikke været muligt at drive en fornuftig forretning som kan give det fornødne økonomiske fundament. TK 
forsøger at finde en løsning, enten med de nuværende forpagtere, eller kigge på nye muligheder for drift af 
en restaurant. 
 
TK har haft kontakt til Sparekassen om evt. muligheder for belåning igennem DLR.  Det var ikke muligt at få 
en bedre aftale på plads end den vi har i dag. Bestyrelsen vil kigge på alternative muligheder fremad, så vi 
på længere sigt kan få afviklet noget af gælden. 
 
Bestyrelsen blev enig om ordlyden af tillægget til forpagtningen med Birthe Stæhr, i forbindelse med 
beplantning af hul 15. 
 
Tk har lavet aftale med DGU om møde og kursus i forbindelse med udvikling af vores bestyrelses 
kompetencer. Dato afventer, men gerne i slutningen af september. 
 



Jubilæet gik rigtig fint, og vi har fået mange positive tilbagemeldinger. Samlet omkostning blev på kr. 
36.000,- hvilket er lidt højere end budgetteret. Dog er bestyrelsen enige om at pengene er brugt fornuftigt. 
 
Der har været lidt udfordringer med skiltning på banen, enkelte greenfee spillere er gået forkert efter hul 2 
og 11. Baneudvalget kigger på mulighed for bedre skiltning. 
 
SIJ kigger på muligheder for forbedring af vores indkørsel, enten ved at få den drænet eller alternativt 
asfalteret. Dette må meget gerne indgå i et sponsorat. 
 
3. Regnskab og budget 
HB gennemgik kort regnskabet til dato, og kunne konstatere at vi følger budgettet på stort set alle områder. 
Der er ikke noget som giver grund til bekymring for årets resultat. 
 
4. Orientering fra udvalgene 
Begynderudvalg: Der er i øjeblikket ferie, derfor ikke den store aktivitet. SIJ har et hængeparti med 
facebook, løses efter ferien. 
 
Baneudvalg: SD kunne informere at Henning har ferie, og der arbejdes primært med vedligehold. Tage har 
skiftet alle teestedsskilte, og det ser rigtig fint ud. Henning har lånt greengræs af Randers, så green på hul 7 
bliver hurtigere klar igen. SD spurgte til net på Driving range, og SIJ kunne informere at stolper bliver rejst 
umiddelbart efter ferien. Vi har et forholdsvis stort svind af bolde på driving range, dette skyldes tyveri. Der 
er ikke afholdt møde i baneudvalget et stykke tid, med SD fortalte at næste møde bliver i august. 
 
Junior-/eliteudvalg: BA fortalte at begge udvalg overholder budgetterne, ellers er aktiviteten lav pga. ferie. 
Cobra/Puma gav kr. 25.000,- i overskud som forventet. 
 
SEW gennemgik tilbud på varmepumper og solcelleanlæg. Umiddelbart ser Best Green mest fordelagtigt 
ud, men SEW skal lige gennemgå muligheder med OK om et større anlæg og evt. finansiering. 
 
5. Gennemgang af aktionslisten 
Aktionslisten blev gennemgået og er blevet tilrettet i dropbox. Primære tiltag er mulige finansielle tiltag og 
forpagtning af Restaurant. 
 
6. Eventuelt 
SIJ informerede om muligheder for leasing af nye udlejningsbiler. Yderligere tilbud skal hjemtages. 
Der skal opsættes skilte ved puttebanen (løb og leg forbudt) ligesom der skal sættes skilt op ved hanerne 
med drikkevand. 
 
 
Næste bestyrelsesmøde er mandag d. 8. august kl. 18.00 
 
 
 
 
 


