
 
Skanderborg Golfklub  
 
Referat fra bestyrelsesmøde  
Dato: 13. oktober 2016  
Tid: 18.00-22.00 
Sted: Klubhuset Hylke Møllevej  
 
Hans Bach (HB)  
Søren Damsgaard (SD)  
Bjarne Alstrup (BA)  
Svend Erik Walde (SEW)  
Torben Kjærulff (TK) 
Uffe Langballe Jensen (AFBUD) 
Henning Hjørnholm (HH) 
Yvonne Larsen (YL) 
Henrik Nielsen (HN) 
Stig Ingemann Jensen (SIJ) 
 
 
Dagsorden:  
1. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde 
2. Gensidig orientering om aktuelle forhold 
 Rensestation 
 Varmepume/solceller 
 Termin for opgavebeskrivelser 
 Termin for formål for udvalg 
 Strategiarbejde 
 Gode ideer herunder juniorer og overnatning 
 Restaurant 
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 om socialt ØGR møde i Hedensted. Efter 18 huller var der spisning hvor formændene fra de 7 
klubber kort berettede om hvordan det står til i klubberne. Senere på året er der formandsmøde, hvor 
vedtægterne for ØGR i 2017 bliver fastlagt. 
 
Klubbens økonomi blev drøftet kort, TK afventer nogle svar, inden vi kan gå videre. 
 
I forbindelse med opgavebeskrivelser, skal de enkelte bestyrelsesmedlemmer udarbejde lister/planer for 
deres virke, gerne inden udgangen af 2016. Der må også gerne udarbejdes en årskalender, så 
medlemmerne ved hvornår der skal tages stilling til de enkelte ting. 



Formål for udvalg må også gerne prioriteres, så disse bliver udarbejdet i løbet af vinteren. De ansvarlige 
bestyrelsesmedlemmer tager fat i de enkelte udvalg. 
TK berettede fra strategimødet med DGU hvor også HB, YL, TK, ULJ og SIJ deltog. Der blev bl.a. udarbejdet 
en SWOT analyse som gav en masse input til debat. Der vil senere på efteråret blive indkaldt til et nyt møde 
med DGU, som skal sætte fokus på hvilken vej Skanderborg Golf Klub skal gå. Her vil bestyrelsen og udvalg 
brainstorme på daglig drift og konkrete handlinger. Til foråret vil der så blive indkaldt til medlemsmøde, 
hvor diverse tiltag vil blive fremlagt og gennemgået. TK skal komme med dato og oplæg til dette møde med 
DGU. 
 
Nye ideer, muligheder, skøre indslag og hvad der ellers kunne give nye medlemmer, bedre kendskab til 
klubben blev gennemgået. SD forslog at bruge ejendomsmæglere/hushandler til at omdele/uddele 
pjecer/GF til Pay & Play. TK snakkede om ”dåser” fra Smukfest osv. 
 
TK informerede om møde med mulig daglig leder hvor YL og SIJ også deltog. Mødet var meget positivt og 
gav et godt indtryk af personen. SIJ skal undersøge arbejdsregler for ”overarbejde/afspadsering” i 
forbindelse med primær arbejdstid i sommerhalvåret. Samarbejde med underleverandør/halvfabrikata blev 
også gennemgået. Og umiddelbart vil det blive meget lidt som skal indkøbes fra denne. 
 
SEW gennemgik tegninger og budget for flytning af rensestation. Materialet var gennemarbejdet, og der 
blev snakket enkelte andre løsninger, bl.a. dreje den, så den ikke kan ses direkte fra vejen. I forbindelse 
med rensestation vil trykluftspumpen blive flyttet til pumpehuset. Når der skal graves ved enden af huset, 
skal SIJ undersøge hvad det koster at grave op ved den gamle sokkel og dræne, så muren i bagrummet 
holdes tør. 
 
SEW gennemgik også Varmepumper/solceller, hvor de sidste tilbud var kommet ind om eftermiddagen. 
Igen et flot oplæg. Efter gennemgang, blev bestyrelsen enige om at SEW skal gå videre med Klimadan og 
jordvarme. Her skal der igen tages højde for gravearbejde omkring dræn og rensestation. 
 
3. Regnskab og budget 
HB gennemgik budget 2017 med de enkelte rettelser fra sidste bestyrelsesmøde. SD gennemgik ønsker fra 
Greenkeeperne, bl.a. nye maskiner og bemanding. Dette overstiger desværre forventninger for 2017 og SD 
skal vende retur efter møde med Chefgreenkeeper. 
 
4. Orientering fra udvalgene 
SD gennemgik regnskabet for banen, der vil blive små overskridelser, som bestyrelsen godkendte. SIJ skal 
gennemgå 2 konti, da der her er brugt for meget. 
SD fortalte om nye pæle/teestedsskilte som bliver sponseret af Wood-Ways. Dette betyder også at vi 
ændrer lokalregler i forbindelse med flytning af pæle. 
 
BA fortalte om junior opstartsmøde, og hvor meget styr der på udvalget. Juniorudvalget har selv skaffet 
sponsorer og er i øjeblikket ved gøre klar til indendørssæsonen. 
Omring eliten blev evt. krav til spillerne debatteret, dette vil blive gennemgået senere af eliteudvalget og 
meldt ud til spillerne inden sæsonstart. BA spurgte også om mulighed for tilskud til elitehjælp i forbindelse 
med træning af juniorerne. Dette blev ikke helt afklaret. 
 
5. Gennemgang af aktionslisten 
Der var ikke yderligere kommentarer til aktionslisten. 
 
6. Eventuelt 
SIJ informerede om invitation til officiel indvielse af Fælleden – bestyrelsen skal melde tilbage. 



I forbindelse med Mortens Match, er der nogle udfordringer med maden. SIJ undersøger nærmere. 
HB har afleveret Skats oplæg til sponsorkontrakter og hvad er tilladt. Skanderborg Golf Klub overholder alle 
formalia i forbindelse med tegning af sponsorater. 
SIJ skal oprette Mobil Pay (Swipp) i forbindelse med Pay & Play og salg i shoppen. 
Restauranten har fået en smiley, som restaurant med begrænset salg. SIJ sørger for risikovurdering og 
egenkontrol. 
 
 
Næste bestyrelsesmøde er tirsdag d. 1. november kl. 18.00 
 
 
 
 
 


