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Referat	af	bestyrelsesmøde	i	SGK	10.	maj	2016	
Mødedeltagere: Povl Munk (PM), Henrik Eeg Knudsen (HEK), Lars Poulsen (LP), Kalle 
Jensen (KJ), Jørgen Nielsen (JN), John Sohn (JS), Helle Rahbek Thomsen (HRT) 
suppleanter Hanna Kristensen (HK) og Bjarne Svendsen (BS)  
 
1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendt 

2. Godkendelse af referat 

Referat godkendt 

3. Indkommet post 

• Golfspilleren i Centrum udsender ny medlemsundersøgelse til 1/3 af klubbens 
medlemmer – annonceres også i nyhedsbrev. 

• Der afholdes medarbejdermøder hver 14. dag i stedet for hver uge pga. 
arbejdspres. 

• Vi har modtaget mail fra Mødrehjælpen, der ønsker støtte til deres arbejde. Lone 
svarer, at vi er selv en forening, og som sådan uden mulighed for at støtte andre 
foreninger. 

• Der er modtaget en forespørgsel om præmiering med ambassadørpakke og 
adgangsbillet til Made In Denmark, hvis man skaffer nyt fuldtidsmedlem til klubben. 
Lars besvarer forespørgslen. Vi ved endnu ikke, om noget sådant er en mulighed. 

4. Økonomi 

Ifølge regnskabet på nuværende tidspunkt har vi et betydeligt fald i greenfee-indtægter, 
selvom vi i år har haft 775 greenfee-gæster mod 728 sidste år. Dvs. at antallet af 
greenfee-spillere, der betaler fuldt greenfee, er faldet.  

Golf Ring Nord (GRN) status: Ca. en fjerdedel af spillerne besøger SGK. Den samlede 
indtægt er på ca. 450.000, der fordeles mellem de deltagende klubber efter en nøgle, 
der endnu ikke er aftalt færdig. SGK har 139 spillere tilmeldt GKN. Det, vi 
tilsyneladende mangler i greenfee-indtægter, ser det stærkt ud til, vi får ind gennem 
GRN. 

Vedligehold – udgifterne er i ro. 

Likviditeten er i orden. 
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5. Medlemsstatus 

Iflg. dataudtræk har SGK i øjeblikket 633 medlemmer. 

Marketingsudvalget sætter en hvervekampagne i gang i maj måned. 

Annonceringssamarbejdet med Home har ikke været tilfredsstillende. Punktet sættes 
på næste Forretningsudvalgsmøde. 

6. Intern revision 

Formanden og kassereren er blevet kontaktet af den generalforsamlingsvalgte revisor. 
Han efterspørger en instruks for sit arbejde. Som grundlag for bestyrelsens drøftelse af 
punktet, var udarbejdet notater af Egil Christensen og Henrik Eeg Knudsen, ligesom 
emnet også er blevet drøftet med advokat Niels Pedersen.  
 
SKG har i dag to revisorer. En generalforsamlingsvalgt revisor, som er Egil 
Christensen, og en revisor udpeget af bestyrelsen, som er Beierholm, statsautoriseret 
revisorer. Begge revisorer har koncentreret sig om, at regnskabet er korrekt.  
 
I følge vores vedtægter skal vi lave et regnskab, der er revideret. Dermed er der ikke 
krav om dobbelt revision. Det blev besluttet, at bestyrelsen på næste 
generalforsamling, indstiller en statsautoriseret eller registreret revisor til valg på næste 
generalforsamling (pt. Beierholm).  
 
Ordningen med valg af et medlem med revisoransvar og dermed ansvar som revisor 
bortfalder dermed, og erstattes med valg af et revisionsselskab. 
 

7. Information til medlemmer 
 

Nyhedsbrev udsendes vedrørende Golfspilleren i Centrum med en opfordring til 
medlemmerne om at svare på undersøgelsen.  
 
Der gøres opmærksom på, at Driving Range er lukket tirsdage indtil kl. 11. 
 
Spillere i GRN skal være opmærksomme på, at de skal huske at bekræfte deres 
bestilte tid, inden de går ud, ellers bliver de efterfølgende opkrævet for greenfee. Hvis 
man ikke kan benytte sin bestilte tid, er det ligeledes vigtigt at huske at afmelde den. 
 

8. Arbejdsbeskrivelse udvalg 
 

Deadline for indlevering af beskrivelserne er 1. juni. Beskrivelserne lægges ind på 
Google-drev. De gennemgås på næste bestyrelsesmøde. 
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9. Næste møde i mødekalender 
Ny mødedato for næste møde er onsdag 15. juni kl. 17.00. OBS 
 

10. Bestyrelsesudflugt 
 
Udflugten går til Kalø Golfklub den 25. juni. Efterfølgende spisning hos Henrik. 
 

11. Eventuelt 
 
• Aktivitetskalenderen på hjemmesiden fungerer ikke. De forskellige udvalgsformænd 

mangler passwords til de nye mailadresser. - Hanna tager kontakt til ByMedia. 
• Vi mangler en samlet oversigt over de forskellige træningstilbud på hjemmesiden. 
• Semirough trænger til klipning. Det stopper flow, når der skal bruges tid på at finde 

bolde. PM kunne fortælle, at klipningen starter i morgen. 
 

Referent 
Hanna Kristensen 

 
 
 
 

 

 

 

	
	


