
 

 

  
Referat af 

BESTYRELSESMØDE 
Silkeborg Ry Golfklub 

18. juni 2020 
 

Deltagere: 
Poul Hansen (PH), Annemette Jepsen (AJ), Jens Gram-Hansen (JGH), Erik Dons Sørensen (EDS), 
Pernille Geneser (PG) online og Lars Hajslund (LH). 
 
Endvidere deltog Golf Manager Anette Buun Syvertsen (ABS), Golf Manager Mads Faber (MF), 
Regnskabschef Steen Lauridsen (SL), Head Pro Jan Henriksen (JH) online og Direktør Mads Rugholm 
(MR).  
 
Afbud: Ingen 

 

1 Beslutningspunkter Ansvarlig 

1.1. Godkendelse af referat af seneste bestyrelsesmøde.  
Bestyrelsesmødereferatet fra den 27. april 2020 blev godkendt uden 
bemærkninger.  
 

 

2 Punkter til drøftelse  

2.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perioderegnskab. 
SL gennemgik halvårsregnskabet pr. 31. maj 2020, der udviser en omsætning på 
kr. 15.341.514 mod budgetteret kr. 15.551.536.  
De samlede udgifter er realiseret til kr. -9.841.756 mod et budget på kr.  
-10.597.226, og resultatet udgør et overskud på kr. 5.499.758 mod et 
budgetteret overskud på kr. 4.954.310.  
Klubben udviser således et resultat, der er kr. 545.448 bedre end forventet, 
hvilket primært skyldes en kombination af færre indtægter på greenfee og 
company days, men til gengæld væsentligt færre personaleomkostninger end 
budgetteret.  
 
Der er pt. kr. 300.000 i udestående kontingenter, der er mere end 30 dage 
gamle, hvoraf der imidlertid er indgået afviklingsaftaler med de fleste. Der 
benyttes uforholdsmæssigt mange administrative ressourcer på at inddrive 
kontingentudeståender, og bestyrelsen gentog derfor sin opfordring til 
driftsledelsen om at fremkomme med et konkret forslag til, hvordan alle 
fremtidige kontingentindbetalinger kan foregå via PBS. 
 
Bestyrelsen drøftede kort principperne for oprettelse af venteliste, når dette 
bliver aktuelt, og der var enighed om at starte med at oprette venteliste for 
fuldtidsmedlemskaber, men fortsat tilbyde Ry Plus og 9-hullers medlemskaber. 
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3 Information til efterretning  
3.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2. 
 

Corona-situationen, overordnet status 
MF orienterede om de driftsmæssige konsekvenser af Corona-krisen. 
Efter åbningen af banerne er der sket en eksplosiv stigning af spillede runder 
sammenlignet med 2019, og i maj er der sket en stigning af antallet af 
individuelle golfspillere, der har spillet minimum en runde, på 40% 
sammenlignet med 2019. 
Tilstrømningen af medlemmer, de utallige ændringer i retningslinjer og 
henvisninger som følge af corona-situationen, mange pay & play spillere uden 
forudsætninger samt ikke mindst betydelige tekniske vanskeligheder for vores 
leverandører Probox og især Golfbox, der har oplevet server-problemer, har 
betydet, at den administrative stab i klubben har været udsat for et meget 
voldsomt arbejdspres de seneste to måneder. På trods af meget lange 
arbejdsdage har det været nødvendigt at prioritere opgaver på daglig basis, og 
serviceringen af medlemmer og gæster har ikke været optimal. Alene på Ry-
banen er der skønsmæssigt sket en fordobling af den administrative 
arbejdsbyrde, hvilket samtidig med indkøringen af nyt personale i Café 
Greenhouse har medført vanskeligheder med at opretholde et tilfredsstillende 
serviceniveau.  
 
Til gengæld er den tidligere bekymring omkring de økonomiske konsekvenser af 
krisen blevet vendt. Kombinationen af mange nye medlemmer og fuld 
udnyttelse af de økonomiske kompensationsordninger har vendt de 
økonomiske udsigter fra et betydeligt driftsøkonomisk tab til et samlet 
driftsoverskud for klubben og selskabet, der pt. er over kr. 600.000 bedre end 
budgetteret. 
 
Driftssituationen nærmer sig med få undtagelser normale tilstande, hvor der pt. 
kun mangler at berøre flagstænger, arrangere turneringer med over 50 
deltagere, håndklæder i omklædningsrum samt banetoilettet på Ry-banen. 
Corona-krisen har imidlertid også medført blivende ændringer. Således vil der 
fortsat kun kunne benyttes egne bolde på indspilsgreen i Silkeborg. Både ud fra 
en trænings- og ud fra er sikkerhedssynsvinkel har ændringen vist sig som 
meget positiv, både for klubbens trænere og medlemmer. Bestyrelsen 
opfordrer derfor medlemmerne til at overholde den opsatte skiltning. 
 
Bestyrelsen udtrykte på baggrund af drøftelsen stor ros til både medlemmer, 
frivillige og ansatte for den meget betydelige indsats under corona-krisen. 
 
Status medlemssituationen 
MR orienterede om medlemsudviklingen pr. 18. juni, hvor der siden den 1. 
oktober er realiseret en nettotilgang på 224 aktive medlemmer, en nettotilgang 
på 82 ”tunge” aktive medlemmer, en tilbagegang på 10 passive medlemmer, og 
dermed en samlet nettotilgang på 215 medlemmer, således at det samlede 
medlemstal er 2.052 medlemmer.  
 
Corona-krisen har generelt givet et boost til dansk golf, og medlemstilgangen til 
SRG har været overvældende. Geografisk fordeler de nye medlemmer sig med 
ca. halvdelen fra Silkeborg-området og halvdelen fra Skanderborg- og Aarhus-
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området, så der sker en meget hensigtsmæssig udvikling mod øst til styrkelse af 
Ry-banen. Der er fortsat en betydelig pipeline af prøvemedlemmer fra 2019 og 
fra indeværende år, der indikerer, at det sandsynligvis vil lykkes at nå det 
budgetterede antal tunge medlemmer på 1.613 pr. 30. september. 

4 Eventuelt  

 ABS orienterede om Golfens Dag den 23. juni, hvor DGU har foretaget 
forviklinger, så der har tilmeldt til over 50 deltagere til et arrangement i 
klubhuset i Silkeborg, mens alle aktiviteter foregår på Ry-banen. Flere 
bestyrelsesmedlemmer meldte sig under fanerne til at medvirke og bakke 
arrangementet op. 
 
Næste bestyrelsesmøde er aftalt til mandag den 24. august 2020 kl. 19.30 i 
klubhuset i Silkeborg.  
 

 

 
 
Referat udarbejdet af MR den 20. juni 2020. 


