
 
Skanderborg Golfklub  
 
Referat fra bestyrelsesmøde  
Dato: 4. april 2016  
Tid: 18.00-20.45  
Sted: Klubhuset Hylke Møllevej  
 
Hans Bach (HB)  
Søren Damsgaard (SD)  
Bjarne Alstrup (BA)  
Svend Erik Walde (Afbud)  
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 
3. Regnskab og budget  
4. Orientering fra udvalgene 
5. Eventuelt 
 
 
1. Referat fra seneste bestyrelsesmøde  
Referat blev godkendt. 
 
2. Gensidig orientering om faktuelle forhold 
TK fortalte om tankerne bag et midtvejsmøde med medlemmerne.  Her skulle plan/vision for klubben og 
banen gennemgåes/diskuteres. Alle ideer er velkomne og midtvejsmødet kunne evt. ligge midt i august. 
TK ønskede også en procesbeskrivelse for de forskellige områder: greenkeeper, kontor, bestyrelse osv. 
Dette skulle gerne sikre at evt. udskiftning af personale/bestyrelse gav en bedre overgang. 
 
I forbindelse med DGU generalforsamling deltog TK. Det var et meget givtig møde, med tanker omkring 
visioner/udførelse. I forbindelse med opdatering af vores vedtægter, kan klubben trække på jurister fra 
DGU, så vi sikrer en korrekt tilretning. Hos DGU kan klubberne også få konsulentbistand i forbindelse med 
bestyrelsesarbejde som kunne sikre at evt. ideer/tanker ender med at blive realiseret. DGU ser ofte at der 
er mange gode ideer/tanker som ender med ikke at blive realiseret. 
DGU uddeler hvert år en miljøpris og i år gik den til Viborg. Vi skulle evt. kigge på diverse muligheder. 
 
SW, TK og HB har møde med Sparekassen Kronjylland fredag, og bestyrelsen gennemgik forskellige 
scenarier for det fremtidige samarbejder/muligheder med Sparekassen. Det har haltet lidt med 
investeringer de sidste år, pga. den meget stramme økonomi. Dette betyder at flere af vores 
maskiner/teknisk udstyr skal skiftes nu. Printer på kontoret er skiftet, opvaskemaskine i køkkenet bliver 
også skiftet og styringssystem til vandingsanlæg kræver også en investering. 



 
3. Regnskab og budget 
Regnskabet følger stort set budgettet, på enkelte områder er der en lille overskridelse. 
HB og SIJ gennemgår regnskabets enkelte punkter på næste møde. 
 
5. Orientering fra udvalgene 
Baneudvalg: SS informerede om lille overforbrug på banen pga. styringssystem til vandingsanlæg og 
udskiftning af klippeled. Nye teestedsskilte er sat op og bænke bliver skiftet ud i løbet af sæsonen. På hul 3 
og hul 15 skal der plantes træer – dog skal vi være sikre på jorden er sygdomsfri inden. 
 
Begynderudvalg: ULJ fortalte at første match er onsdag d. 6. april – der er allerede nu masser af 
prøvemedlemmer klar til begyndertræning. 
 
Junior- og Eliteudvalg: BA kunne fortælle at eliten er i gang og juniorerne starter d. 5. april. Juniorerne har 
opstartstur til Blokhus fra fredag d. 8. april til søndag d. 10. april. 
 
Jubilæumsudvalg: Telt er bestilt og de enkelte udvalg er ved at have styr på deres matcher kunne TK 
berette. Der forventes 150-200 deltagere til festen. Receptionen om fredag bliver for alle interesserede.  
 
Regel- og Handicap: TK kunne fortælle om nye regler for elektroniske apparater, er implementeret på 
lokalregler. Det nye tiltag fra DGU med handicap 72 bliver ikke implementeret i Skanderborg. Vi beholder 
handicap 54 som max for spil på stor bane. 
 
6. Eventuelt  
Der blev udleveret Introduktionskort til bestyrelsen. 
Det blev besluttet at aktionslisten skal lægges med referat – så er det muligt at følge op på listen. 
SIJ kunne fortælle at vi stadig mangler hjælpere til lørdag d. 9. april – sætter det på hjemmesiden og skriver 
ud til alle. 
Bestyrelsen mangler stadig at melde ind på vagtplan – ligger på dropbox. 
SIJ fik taget billeder til bestyrelsen – hjemmesiden bliver opdateret snarest. 
 
 
 
Næste bestyrelsesmøde afvikles onsdag d. 11. maj 2016 kl. 18.00 


