
 
 
 
Referat af Bestyrelsesmøde den 15. november 2016 
 
Til stede:   Hans B. Johnsen, Hans-Erik Nielsen, Per L. Jensen, 

Ivan Skovsted, John Knudsen, Poul Møller Hansen 
og Erland Nielsen 

 
Sekretær:  Conny S. Andersen 
__________________________________________________________________ 

 
1. Godkendelse af Referat fra sidste møde 

Referatet blev godkendt og underskrevet 
 
Opfølgning på tjekliste 
 
Ris/ros-udkast til mail til medlemmer er godkendt. Conny rundsender via golfbox 
inden Jul. 
 
Erland har afleveret en liste til Ivan over manglende next tee skilte. Hus- og 
Bane/Ivan får dette klaret inden sæsonstart 17. 
 
 
 
 

2. Økonomi 
Gennemgang af balance 
Balancen godkendt. 
Årets resultat ser på dette tidspunkt ud til at blive tilfredsstillende. 
 

3. Budget2017 
Det udarbejdede budget for 2017 hænger desværre ikke helt sammen.  
Der er også udarbejdet et budget inkl. 3% kontingentstigning, men alle var enige 
om ikke at forhøje kontingentsatserne. 
Hans Erik afventer svar fra Skive Kommune på, om vi får de 425.000 til dræning 
Budgettet færdiggøres på næste bestyrelsesmøde. 
 

4. Fritspilsordning 2017 
Per og Ivan har været til Fritspilsmøde.  
De væsentligste punkter fra dette møde, er: 
Jammerbugten kommer med (selv om man sidste år var enige om, at der ikke 
skulle flere med) 
Kontingentet stiger til 900 kr. 
Man kan max. spille 10 runder på hver bane. Golfbox skulle kunne håndtere dette. 
 
 



5. Udmeldelser efter 30.09.16 
Vi har modtaget 5 udmeldelser efter 1.10.16.  
Conny skriver til dem alle. 
 

6. Indendørstræning 
Morsø Golfklub har investeret i en ’maskine’ til indendørstræning, og de vil gerne 
have lidt hjælp til finansieringen. HVG vil ikke betale noget til dette, men vil gerne 
gøre reklame herfor. Hans BJ meddeler dette til Morsø. De der så ønsker at 
deltage i indendørstræning betaler direkte til Joe/Morsø. 
 

7. Begynderudvalg 
Poul og R&B-udvalg laver en liste, over de ting, de gerne vil have Joe til at hjælpe 
med og sender den derefter til Bestyrelsen.  
 

8. Regionalmøde 2016 
Poul har været til et rigtigt godt regionalmøde i Dronninglund og fremlagde udvalgte 
sider af den store præsentation.  
 

9. Julehilsen til sponsorer. 
Conny sender sponsorlisten til Hans Erik og John og udskriver derefter julehilsner, 
som underskrives på næste Bst.møde.  
 

10. Generalforsamling 2017 
Generalforsamlingen bliver torsdag den 23. februar 2016.  
 

11. Henvendelse vedr. indsamling til Hjerk Fors.hus 
HVG ser sig desværre ikke i stand til at støtte dette formål.  

 
12. Nyt fra udvalgene 

Hus/Bane/Hjemmeside: Ivan og John kigger på webkamera til hjemmesiden 
sammen med Nikolaj SP. Kameraet skal vise den flotte udsigt over banen. Skal 
med i dette års regnskab. 
 
Pr-udvalg: Poul er godt i gang med annoncerne til næste år og har opnået store 
rabatter.  
 

13. Indkomne ideer fra medlemmer 
- 
 

14. Evt.  
 

 
 

Næste møde: tirsdag den 13. december 2016 
 

(afbud fra Erland) 
 

BESTYRELSEN 



 
 
 
 


