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Referat af Bestyrelsesmøde den 18. april 2017 
 
Til stede:   Hans B. Johnsen, Hans-Erik Nielsen, Erland Nielsen, 

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

 
Sekretær:  Conny S. Andersen 
_________________________________________________________ 

 
1. Godkendelse af Referat fra sidste møde 

Referatet blev godkendt og underskrevet.  
 
Opfølgning af tjekliste 
 
Velkomstbrochuren er tilrettet.  
 

2. Økonomi 
Der er ikke så meget at sige til balancen endnu 
 

3. Fritspil 
Registrering af runder 
 
Per har været til Styregruppemøde, hvor man bl.a. har aftalt, at alle spillede runder 
skal registreres i den nye drop-box.  
 

4. Trænersituationen 
 
I øjeblikket har vi modtaget 9 indmeldelsesformularer fra Nybegyndere.  
 
Der er startet 12 nye elever fra Salling Efterskole.  
 

5. Golfens Dag den 30. april 
 
Er annonceret rigtig mange steder og Poul arbejder lige nu på en artikel til avisen 
 

6. Statistik fra Hjemmeside 
 

Hver måned sender Nikolaj SP en Hjemmeside-statistik til os. Conny gennemgik 
statistikken og fortalte, hvad de forskellige ting betyder. Man var enige om, at det er 
en interessant statistik. 
 

7. Nyt fra udvalgene 
 
Bane- og hus: 
Der har været reduceret klipning i Påsken. 
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Der er kommet skilte op, der fortæller, at man ikke længere bare må gå ud fra de 
huller, man har lyst til, med mindre man har en aftale med kontoret eller 
greenkeeperne. 
Der er kommet en ny pavillon op. 
Banens tilstand er god – dog en anelse fugtig. 
Der bliver snart åbnet op for biler (er sket i dag d. 20.04.17). 
 
Begynderudvalg 
Der har været 3 x åbent hus og det gentages den 30.04. og 07.05. 
 
PR-udvalg 
Der er nu lavet annoncer til GolfSverige og GolfNorge og det ser godt ud. 
 
Juniorudvalg 
Der er kommet et par nye juniorer samt de 12 fra Salling Efterskole.  
 
Matchudvalg 
Vi havde en rigtig god åbningsmatch i år. 
Hjerteforeningens match den 29. april og Pink Cup den 2. maj, som i år er en match 
for alle medlemmer, ligger for tæt på hinanden. John har talt med dameklubben om, 
at de skal koordinere det lidt bedre næste år.  
 

8. Indkomne ideer og forslag medlemmer 
- 
 

9. Eventuelt 
 
Det er lykkedes, efter et stort arbejde, at få os på SIS prioriteringslisten over 
anlægsønsker i Skive Kommune 2018 .Vi er prioriteret som nr. 7 med 543.750 kr. til 
dræning af bane. (Golfklubben har selv betalt 1. og 2. etape, og nu skal vi blot have 
dræningen gjort færdig. 

 
 
Vi håber og tror på, at vi får pengene denne gang, altså i 2018, så det betyder også, 
at der ikke bliver drænet i 2017. 

 
 

Næste møde er mandag den 8. maj 2017 
 
 

BESTYRELSEN 


