
 
Referat af Bestyrelsesmøde den 11.oktober 2016 
 
Til stede:   Hans B. Johnsen, Hans-Erik Nielsen, Per L. Jensen, 

Ivan Skovsted, John Knudsen, Poul Møller Hansenog 
Erland Nielsen. 

 
 

Sekretær:  Jette Thomsen 
__________________________________________________________________ 

 
1. Godkendelse af Referat fra sidste møde 

Referatet blev godkendt og underskrevet 
 
Opfølgning på tjekliste 
 
Net til hul 12 
Hans kontakter igen Hvalpsund net for en pris på et net på ca. 8-10x10 m samt 
stolper dertil.  
Baneudvalget skal måle op hvor højt og bredt nettet skal være. (10x10 eller evt. 
6x10) 

 
 
Demodag 
Golfexpertens demo dag i Harre Vig den 25/9-16 gik rigtig godt. De var godt 
tilfredse med salget. 
 
Økonomi 
Balancen pr. 30.9 gennemgået. 
 

 
Hans Erik har sendt et brev til Skive Kommune og anmodet om 425.000,,- til efter-
dræning af banen, således at der ikke gøres forskel på de 2 eneste golfklubber i 
kommunen. Afventer deres svar med spænding. 
 
Rykkerliste 
Rykkerlisten er nu næsten udlignet.  
 

2. Opskrivningsmeddelse fra Nykredit 
Nykredit opskriver vores lån med 36.000,- som kompenserende rentetilpasning, 
hvilket de har ret til rent lovgivningsmæssigt.  
 

3. Træner 
Hans kontakter Morsø, for at få byttet Joes uge dage i Harre Vig til mandag og 
onsdag i stedet for onsdag og fredag. Det er vel kun rimeligt, at vi skiftes til at have 
fredag, især når vi kun har ham 2 dage om ugen. 
 
 



Der skal MERE info på hjemmesiden om hvad træneren kan tilbyde vore 
medlemmer.  
 
 

4. Udmeldelser 2016 
Pr 30/9-16 har vi modtaget i alt 79 skift status ønsker fra medlemmer. Heraf 68 
udmeldelser. Øvrige er skiftet fra senior til flex, nærmedlem eller passiv. 
 
Vi har til gengæld fået 56 nye medlemmer, heraf 38 prøvemedlemmer. 
Så det ser ud at vi pr. 1.1.17 har i alt 551 medlemmer. Sidste år 1/1-16 havde vi 
553 medlemmer. 
 

 
5. Kontingenter 2017 

Jette og Hans Erik laver 2 budget-forslag. Et med nuværende priser og et med en 
3% stigning 
 
Sættes på næste dagsorden. 
 
Ivan har fundet de kontingentsatser 2017 de har i de omkringliggende klubber til 
sammenligning: 
Skive 5300/4700 
Morsø 5100 
NVG 4700 
Hjarbæk 6000 
Struer 4950 
Storådalen 5000 
Harre Vig 5570 
 

6. Øvrige priser 2017 
Sættes på næste dagsorden efter budgetudkast foreligger 
 

7. Greenfee 2017 
Bestyrelsens vedtog at greenfee i 2017 er: 
 
Alle dage -alle ordinære medlemmer: 250,- 
Alle dage –flexmedlemmer: 350,- 
Alle dage – juniorer: 125,- (dog gælder junioraftalen fortsat om at op til 3 juniorer 
spiller gratis med en betalende fra de klubber der er på listen) 
 
Desuden aftale med hoteller/kroer om greenfee efter regning: 225,- 
Der laves fortsat rabatter til grupper ved henvendelse på kontoret. 
Alle øvrige rabataftaler og Golfhæftet opsiges. 
 
Vinterbaneprisen er 125,-  
Sommerbane i vinterperioden: 175,- (gælder når der ikke længere klippes 
græs, der tues op og der ikke mere er hcp. regulering på banen. Indtil da er 
prisen 250,-) 



 
8. Fritspilsmødet i november 2016 

Hans og Per deltager både i fritspilsmødet og Samarbejdsmødet den 8/11 i Sydthy 
med de 5 klubber. 

 
9. Annoncer/Pr i 2017 v/Poul 

Poul har lavet en oversigt over hvor vi har annonceret og priserne på dette. 
Bestyrelsen har tillid til at Poul nok skal finde de bedste og billigste annoncepladser. 
Der laves et budget på 40.000,- kr., som det skal holdes inden for. 
 
Det kræver dog ekstra annoncering i 2017, at gøre opmærksom på vores nye 
fastelave pris, så vi ikke mister for mange Golfhæftet kunder. 
 

 
10. Tilfredshedsanalyse (Ivan) 

Ivan spurgte om vi havde behov for en tilfredsheds analyse fra vore medlemmer, 
hvor man kunne spørge om alt muligt via SurveyMonkey –gratis. 
 
Bestyrelsen var mere interesseret i en alm rundspørge. Kontoret laver et udkast til 
en mail, som kan udsendes til alle medlemmer, med opfordring til at indsende ris og 
ros til bestyrelsen inden jul. Gerne anonymt, hvis det ikke ligefrem er noget man 
ønsker skal behandles på generalforsamlingen. 
 

11. Nyt fra udvalgene: 
 
Begynder og Pr-udvalg 
Der blev afholdt møde i begynderudvalget den 10.10.16. . 
 
Stort ønske at få træneren om mandagen i stedet for fredag næste år. 
 

 
Bane- og husudvalg 
Arbejdsdag blev aflyst den 1. oktober 2016, da greenkeeperne ikke kunne komme 
og der ikke var så mange opgaver der skulle laves pt. 
Næste år skal datoerne for de 2arbejdsdage fastlægges og sættes på kalenderen 
inden generalforsamlingen. Der skal værnes om arbejdsdagene, så medlemmerne 
kan få mulighed for at give en hjælpende hånd. 
 
Ivan har lavet flot en tegning over projektet med den nye terrasse ved Cafeen og 
puttebane osv. Forventer det vil koste ca. 50.000,- som skal søges ved fonde. 
 
Vinterbanen er nu klar. 
 
Maler-arbejdet ved toilettet og starterhuset er udført af frivillige medlemmer. 
Greenkeeperne maler selv soklen i gården i kommende uger. 
 



El-tavlen er nu skiftet, og der vil blive opsat noget bedre belysning ved husene. 
Oddense El-service har opgaven. Der opsættes web-camera ud over hul 18 til 
hjemmesiden. 
 
Der mangler skiltning på banen og ved klubhus/cafe, nye gæster har svært ved bl.a. 
at finde næste tee og Cafeen. Erland finder ud af hvor der mangler next tee skilte 
på banen. 
 
 
Ivan har spurgt Rasmus Schyum om priser på hytter via teknisk skole i Skive. 
Afventer svar. 
 
Baneudvalget har haft en tromle på prøve, hvilket virkelig har forbedret greens. 
 
Det er vigtigt at vi får ”reklameret” med vores stimp-meter (hvor mange fod bolden 
triller på greens)  på både hjemmeside og på tavlen i gården. Ivan sørger for at det 
laves af greenkeeperne. 
 
Sandet i bunker 6 er blevet rost, det er blevet rigtig godt. 
 
Golfbilerne må køre på banen til det bliver for vådt eller der kommer frost. Vagn 
sørger for, at det kommer på tavlen i gården og på hjemmesiden eller golfbox hver 
dag. De medlemmer der har en special bilaftale, må evt. køre lidt længere tid end 
alle andre, dog med specielle restriktioner. 
 
Baneservice 
Intet nyt 
 
Eliteudvalg 
Rasmus Schyum Jensen er ny formand for eliteudvalget. Der er tilmeldt et 
herrehold i 2017 i kvalifikationsrækken i Danmarksserien. 
 

 
Matchudvalg 
Klubmesterskabet 2017 afholdes den 8.-9. september. 
Thisted forsikring vil gerne være sponsor på vores 20 fødselsdagsmatch den 19/8- 
2017.  
 
 
Juniorudvalg 
Intet nyt. 
 
Sponsorater 
Bravo Tours vil gerne komme til vores generalforsamling i 2017, hvis de kan få en 
dato som ikke falder sammen med Ferie for alle messen.  

 
12. Indkomne ideer og forslag fra medlemmer 



Kirsten Lavgesen havde forespurgt om, det er muligt at få/købe et hole-in-one 
bagmærke i klubben, hvis man har lavet hole-in-one på anden bane, som ikke 
udleverer hole-in-one bagmærker.  
Det kan man ikke. Det er forbeholdt dem der laver Hole-in-one på Harre Vig 
Golfklubs bane. 

 
13. Evt. 

 
 
NB: Mødet i november er flyttet til den 15.11.16 (John kommer lidt senere) 
 
 
BESTYRELSEN 


