
 
Skanderborg Golfklub  
 
Referat fra bestyrelsesmøde  
Dato: 8. marts 2016  
Tid: 18.00-20.45  
Sted: Klubhuset Hylke Møllevej  
 
Hans Bach (HB)  
Søren Damsgaard (SD)  
Bjarne Alstrup (BA)  
Svend Erik Walde (Deltog delvis via SKYPE)  
Torben Kjærulff (TK) 
Uffe Langballe Jensen (ULJ) 
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 

Forretningsorden, herunder format, mødefrekvens og –dag 
Udvalgsfordeling, FM ønsker at blive inviteret til møde og aktivitet 
Vedtægtsudval 
Fordeling NGU/DGU introduktionskort 
Prokura 

3. Regnskab og budget  
4. Orientering fra udvalgene 
5. Eventuelt 
 
 
1. Referat fra seneste bestyrelsesmøde  
Referat fra de seneste to bestyrelsesmøder blev godkendt. 
 
2. Gensidig orientering om faktuelle forhold 
TK gennemgik ny forretningsorden som blev godkendt med få ændringer. Møde frekvens og næste møde 
vil blive besluttet på bestyrelsesmødet. Referatstruktur blev debatteret og alt kommer i referat, dog vil 
følsomme oplysninger ikke komme i referat på hjemmesiden. Aktionsliste med hvem, hvad, hvornår osv. 
skal gennemgåes på bestyrelsesmøderne. 
 
Udvalgsfordeling bliver som følger: 
 
Udvalg Formand Bestyrelseskontakt 
Juniorudvalg Jens Ib Søborg Bjarne Alstrup 
Turneringsudvalg Michael Simonsen Bjarne Alstrup 
Regeludvalg Knud Buur Torben Kjærulff 
Begynderudvalg Uffe Langballe Jensen Uffe Langballe Jensen 



Husudvalg Eigil Andersen Svend Erik Walde 
Jubilæumsudvalg Torben Kjærulff Torben Kjærulff 
Eliteudvalg Tom Holst Bjarne Alstrup 
Hverveudvalg Svend Erik Walde Svend Erik Walde 
Baneudvalg Søren Damsgaard Søren Damsgaard/Henrik Nielsen 
Sponsorudvalg Torben Kjærulff Henrik Nielsen/Stig Ingemann Jensen 
Vedtægtsudvalg Svend Erik Walde Torben Kjærulff /Stig Jensen/Henning Hjørnholm 
 
TK anmodede om at deltage i udvalgsmøder og matcher fra ovenstående for at få  mere indsigt og lære 
medlemmerne at kende. 
 
TK har kigget på vedtægterne som trænger til et ”brush-up”. Derfor er der nedsat et vedtægtsudvalg som 
skal evaluere på dette. 
 
De frivillige i golfklubbernes bestyrelser for et ”frit-spils” DGU kort – 2 stk. til Norden og 5 stk. til Danmark. 
Disse blev fordelt med 2 NGU kort til TK og ULJ og 5 stk. DGU kort til resten af bestyrelsen. 
 
TK ønskede at der blev udarbejdet en Prokura-liste så alle i organisationen var klar over deres beføjelser. 
Dette for at undgå evt.  overforbrug/fejlindkøb osv. 
 
SIJ udarbejder vagtliste for kontoret snarest, som kommer på dropbox med fordeling af weekendvagter. 
 
Solcelleanlæg blev igen gennemgået. Bestyrelsen er klart af den holdning, at det er en god investering og 
derfor skal vi have fundet en finansiering. Her skal der kigges på banker, fonde, leasing, egne medlemmer 
osv. I første omgang skal TK og SEW tage en snak med Sparekassen og TK og SIJ skal kigge på diverse fonde. 
 
SIJ fremlagde tilbud for ny hjemmeside. SIJ og HB skal komme med oplæg på næste bestyrelsesmøde. Der 
er ikke afsat penge i budgettet, derfor afventer vi yderligere. 
 
3. Regnskab og budget 
Foreløbigt regnskab efter 2 måneder viser et lille overforbrug på banen, ellers følges budgettet. 
 
5. Orientering fra udvalgene 
Jubilæumsugen blev kort gennemgået med diverse matcher. Der er for øjeblikket 104 positive 
tilbagemeldinger (ikke bindende) til jubilæumsmatchen. TK forventer at vi kan afholde det i restaurant med 
tilstødende telt. SS har sørget for hulsponsor (bil) til jubilæumsmatchen – tak til Skanderborg Bilcentrum. 
 
BA informerede at 2. div. senior har trup på plads. 
 
SS fortalte at vi skal have en ny pumpe til vandingsanlægget – forventet pris kr. 50.000,- 
Der er udsendt mail til nye hulobservatører og 9 er allerede vendt positivt tilbage. Nye teesteder kommer i 
gang d 16. marts og de nye bænke er ved at blive samlet og sættes op løbende. Greenkeeperne er langt 
med vinterarbejdet og godt igennem listen. Den gamle traktor er solgt for kr. 23.000,-. 
Ny PC til styring af vandingsanlæg blev leveret af bestyrelsesmedlem. SS fortalte også at der kommer 
”hegn” op ved teestedet hul 7, så spillerne ikke kan krydse fairway på hul 9 når de går fra hul 6 til 7. 
 
Begynderudvalget har haft møde og ULJ berettede om begyndermatcher. Disse starter igen kl. 18.00 og i 
starten spilles der til det er mørkt. Sidste onsdag er der Texas scramble og fællesspisning. Matchfee er 
hævet til kr. 50,- dog kan der købes klippekort til 8 gange for kr. 350,- 



Der vil stadig være fællestræning onsdag og torsdag for handicap 36-54 og omkring prøvemedlemmer 
følger vi samme system som 2015. 
 
6. Eventuelt  
ØGR blev debatteret – TK skal til møde med de andre formænd. Der er lidt udfordringer omkring nye 
medlemmer fra andre klubber og skift mellem ØGR klubber. 
 
Næste bestyrelsesmøde afvikles onsdag d. 4. april 2016 kl. 18.00 


