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Referat af Bestyrelsesmøde den 14. februar 2017 

 
Til stede:   Hans B. Johnsen, Hans-Erik Nielsen, Erland Nielsen, 

Per L. Jensen, Ivan Skovsted, John Knudsen, Poul 
Møller Hansen 

 
Sekretær:  Jette Thomsen 
_________________________________________________________ 

 
1. Godkendelse af Referat fra sidste møde 

 
Referatet blev godkendt og underskrevet.  
 
Opfølgning på tjekliste 
Der arrangeres en regelaften i Harre Vig den 21/3-2017.  
 
Baneguider bestilles snarest ca. 500 stk. 
 
Vi har modtaget en del service mv. fra Skov, som vi er meget taknemmelige for.  

 
2. Økonomi 

Balance  
Årsregnskabet er nu færdigt og omdelt til bestyrelsen.  

Resultatet for 2016 er et overskud på kr. 140.395,- kr. Hvilket er 

fuldt tilfredsstillende for både bestyrelsen og revisoren. 
 

Restanceliste 
Der er den 7/2-17 udsendt 1. rykker til medlemmerne på 

restancelisten. 
 

3. Budget 2017 
Budgettet for 2017 viser et overskud på 125.596,- kr. Det sendes til 

godkendelse på generalforsamlingen. 
 

4. Anlægsønsker 2018 
Hans Erik laver ansøgningen på Anlægsønsker 2018 til Kommunen 

senest 1.3.17. 
Prioritet 1: Dræning af banen 543.750,- kr. jf. Bo Ericssons plan 

Prioritet 2. Ny terrasse ved Cafeen inkl. fliser 218.750,- kr. inkl. 

moms jf. tilbud fra Salling Entreprenørfirma/Gregersen. 
Prioritet 3: Puttinggreen ved terrassen 74.000,- kr. inkl. Moms 

Prioritet 4: 2 Nye yderdøre i gården til toiletter/cafe og til bagrum. 
 

5. Generalforsamling 23.2.2017 
Sparnord/Jan Høg starter generalforsamlingen med et kort indlæg på 

ca. 10 min. Sparnord betaler for kaffe, franskbrød og kage. 
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Ivan fremlægger klubbens ønsker, for hvad der skal ske i klubben de 

kommende måneder/år. 
 

Rasmus Schyum har sagt ja til at stille op til 1. suppleant og Sten 
Sørensen som 2. suppleant 

 
Lars Kopp har indvilget i at være dirigent.  

 

Der skal findes nogle emner til sponsorudvalget. Hans Erik skal nok 
være formand for udvalget og sørge for at søge fonde og banker, 

men resten vil han ikke have mere med at gøre.  
Der skal helst findes 3 personer mere til udvalget. 

 
 

6. Nyt fra udvalgene 
Bane- og hus 
-Webkamera er indkøbt og sat op. Filmer ud over hul 18. Ivan laver det 
lovpligtige skilt om at området er videoovervåget. 
-Der er arbejdsdag den 25/3-17 

 
 R&B 

Poul har været til kommunikationskursus i Herning vedr. sociale 
medier.  Kopi af div papirer er sendt til bestyrelsen, Kirsten Lavgesen 

(facebookbestyrer) og kontoret. Ide, at man måske laver en lukket 
gruppe på facebook til begyndere, så de hurtigt kan finde nogen at 

spille med.  

Der blev den 8/2-17 afholdt et møde i Harre Vig, hvor 
udviklingskonsulent Michael Jürgenson fra DGU, var ude og lave et 

oplæg. Det var et godt møde. Slides er sendt til bestyrelsen og 
begynderudvalg. 

 
Den 27/2-17 deltager Erland og Poul i et møde i Herning vedr. 

Golfens Dag. 
 

 PR 
Fremover vil Erland være formand for Begynderudvalget og Poul vil 

være formand for Pr udvalget. 
 

Poul er ved at have styr på de første annoncer til sæsonstart. 
 

 

Elite– Rasmus Schyum Jensen er ny formand efter Michael Nielsen. 
 

Junior -Kim Deleuran fortsætter i juniorudvalget sammen med John 
+ står for sommerlejren. 
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Sponsor  

 
Match– klubmatcher for 2017 er lagt ind i kalenderen/golfbox: 

1/4  Hancock Åbningsmatch 
29/4 Salling Efterskolematch 

21/5 Flextrim match 
11/6 Toyota match i Hvg 

16/6 Sponsormatch 

19/8 Thisted bryghus -20 år Fødselsdagsmatch 
9/9 Fur Bryghus match 

9-10/9 Klubmesterskaber 
28/10 Afslutningsmatch 

 
7. Eventuelt 

CAFE 
Ansættelsesudvalget har i dag haft møde med Gitte vedr. ny kon-

trakt til Cafeen. Fremover er Stefanie Brun Pedersen forpagter.  
 

Fællesmøde i Morsø GK i januar 2017 
Per, Hans og Hans Erik har haft et fællesmøde med Morsø vedr. træ-

ner. I 2017+2018 skal han træne i HVG mandage og onsdage samt 
deltage i Åbent hus arrangementer samt fællestræninger i weeken-

der.  

 

 
Næste møde: Tirsdag den 14. marts 2017 

 
 

 

Bestyrelsen 
  



 

4 

 

   


