
 
Skanderborg Golfklub  
 
Referat fra bestyrelsesmøde  
Dato: 7. februar 2017  
Tid: 18.00-20.30 
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 (YL) 
Henrik Nielsen (AFBUD) 
Stig Ingemann Jensen (SIJ) 
 
 
Dagsorden:  
1. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde 
2. Gensidig orientering om aktuelle forhold 

Gennemgang af beretning 
Gennemgang af forslag til opdaterede vedtægter 
Drøftelse af Erik Schleicher´s forslag 
Budget2017 

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 aktuelle forhold 
TK fortalte om oplægget til beretning i forbindelse med Generalforsamlingen. Enkelte punkter blev 
debatteret og der kom også nye punkter til. TK rundsender til bestyrelsen inden næste bestyrelsesmøde, så 
alle har læst det igennem. Udover beretningen vil TK uddybe enkelte punkter til generalforsamlingen. HB 
gennemgår regnskab og budget til generalforsamlingen 
 
SEW har opdateret vores vedtægter til et mere nutidigt sprog/formulering efter DGU´s skabelon. 
Vedtægterne blev gennemgået, og enkelte formuleringer blev rettet. SEW tilretter igen og lægger i 
dropbox. 
 
Erik Schleicher har fremsendt et forslag omkring greenfee for gæster til medlemmer. Det blev besluttet at 
ændre denne greenfee fra kr. 250,- til kr. 200,- SIJ sørger for implementering diverse steder. 
 



TK foreslog at der skulle kigges på budgettet for 2017 igen. Efter gennemgang af diverse poster, blev det 
besluttet at tilrettet budgettet for 2017 på løn-/og anlæggelsessiden. Dette betyder at budgettet for 2017 
nu har et lille plus på kr. 75.000,- 
 
Bestyrelsen besluttede at navnet for vores nye restaurant blev : Restaurant Skanderborg Sø. 
Navnet bliver implementeret med vores nuværende logo, så der er et fælles udseende mellem klub og 
restaurant. 
 
SIJ foreslog at opsætte læhegn ved terrassen længst væk, denne skal have samme udseende som 
nuværende hegn ved terrassen omkring ”pubben”. Det blev også besluttet at opsætte læhegn ved 
bagdøren til restauranten, så gasflasker og andet bliver skjult. 
  
3. Regnskab og budget 
HB kunne kort fortælle at vi afventer de sidste rettelser fra revisoren, før regnskab for januar måned er klar. 
Men umiddelbart følger vi budgettet.  
 
4. Orientering fra udvalg 
HH kunne kort fortælle at vi fortsætter med teestedet ved hul 8 som planlagt. HH kunne også fortælle at 
kommunen har kigget på vandrestien, som skal være der i henhold til lokalplanen, og der skal opsættes to 
bænke ved denne sti. SD fortalte at der nu er styr på nye pæle til banen, og disse bliver klar til sæsonstart. 
Det betyder at vi også ændrer lokalregler fra ”ikke” flytbare forhindringer til flytbare forhindringer. Mere 
om dette vil blive slået op i klubhuset. Der er også kigget på forbedring af puttebanen ved klubhuset, og HH 
kunne fortælle at Chefgreenkeeper Henning Nissen har lavet en plan for dette. 
 
Formand for husudvalget SEW indkalder til klargøringsdag inden sæsonstart som tidligere. Der vil også være 
planlægning af årets gang omkring vedligeholdelse af klubhusområdet, dette bliver også sendt ud snarest. 
 
TK kunne fortælle at Cafeudvalget mødes onsdag for at lægge retningslinjer for cafeudvalgets arbejde og 
sammensætning. 
 
BA kunne fortælle at juniorudvalget skifter formand. Hans Huusmann overtager jobbet efter Jens Ib Søborg 
som har været med i mange år. Jens Ib fortsætter i udvalget resten af 2017 og hjælper Hans i gang. Der skal 
lyde en stor tak til Jens Ib for hans store indsats. BA kunne også fortælle at eliten er startet vintertræningen 
i det nye indendørs center i Hørning. 
 
5. Gennemgang af aktionslisten 
Her var der ikke noget nyt, så dette afventer næste bestyrelsesmøde 
 
6. Eventuelt 
TK deltager i repræsentantskabsmødet i DGU. 
TK kunne også fortælle at der bliver ikke ændret på de blå teesteder, som ellers har været vendt i 
baneudvalg/handicapudvalg og med DGU 
 
Næste bestyrelsesmøde er tirsdag d. 7. marts 2017 kl. 18.00 
 
 
 


