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Referat af Bestyrelsesmøde den 15. august 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 
Poul har fået tilbud hjem på el-biler fra UP-Trading/Sun Drive.  – Medtages på budget 
2018, og det undersøges, om vi kan finde nogle sponsorer til bilerne – mulige emner - 
Glyngøre Shellfisk samt Freja. Ernst Jensen blev også nævnt. 
Sponsorater kan tegnes til 5.000 kr. pr. stk. 
 
2.  Økonomi 
 
Balancen blev gennemgået.  
 
Restancelisten blev gennemgået.  
 
3. Referat af møde med gældsbrevsindehavere 
 
Der blev refereret fra det første møde mellem parterne. Nyt møde forsøges afholdt snarest 
muligt. 
 
4. Fritspil -  Bestyrelsens holdning til Frit Spil 2018 
 
Fritspilsordningen og afregningsmåder blev drøftet. 
Per + evt. 1 mere skal til Fritspilsmøde d. 19. September, og P udarbejder et forslag og 
sender rundt til Bestyrelsen inden Fritspilsmødet i september. 
 
5.  Trænersituationen 
 
Joe spørges om han vil være behjælpelig med at holde orden på udlejningsbags.  
 
6. Nyt fra udvalgene 
 
Bane- og husudvalg – der er mange ting, der skal gøres. Der kommer en liste fra 
Baneudvalget med baneudvalgsreferatet. 
Der bliver arbejdsdag den 7. oktober. 
Seniorerne spørges om, der er en, der vil bruge ca. 3 timer på fritskæring af sprinklere. 
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Begynderudvalg – Hvor mange åbent hus arrangementer skal vi holde? Der er mange 
frivillige til stede og der er kun dukket max. et par gæster op hver gang. Vi afholder ikke 
flere i år og starter op igen i marts/april 2018. 
 
PR-udvalg – Poul har netop fået en fin og billig annonce med i Golfavisen.  Der har også 
lige være en rigtig fin artikel i Salling Avisen. Kaj Hartmeyer har været i klubben og laver et 
indslag på Mocca, som bliver vist den 30.08.17. Skive Folkeblad kommer desuden til 
fødselsdagsmatchen. 
 
Baneservice - 
Eliteudvalg - 
Handicapudvalg – 
 
Juniorudvalg – 3 piger vandt Pokalen i årets juniorstævne. Vi skal finde en afløser for 
Kim Deleuran til juniorudvalget næste år.  
 
Matchudvalg – John K. Knudsen har lavet et fint forslag om, at fodboldklubber kan holde 
afslutning på Par-3 banen m. instruktører. Forslaget sendes til forskellige fodboldklubber. 
 
Hans Erik ansøger forskellige fonde om sponsorat til den nye terrasse, bl.a. Rent Liv, 
Landsby-udvalget, Tuborg-fondet, Spar Midt Vest Fonden, Sparbank Vest Fonden, Thisted 
Forsikring etc. 
Siden sidst har vi fået en ny sponsoraftale med Landinspektørcentret i Herning. 
 
7. Indkomne forslag fra medlemmer 
- 
 
8. Eventuelt 
 
Golfeksperten kommer den 24. sept. og afholder en Demo-dag.  
 
 
John K. Knudsen afbud til næste bestyrelsesmøde 
 
 

Næste møde: tirsdag den 12. september 
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