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Referat af Bestyrelsesmøde den 10. oktober 2017 
 

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

Ivan Skovsted, Poul Møller Hansen& John Kold Knudsen (kl.18) 
 
Sekretær:  Jette Thomsen 
 
 
1.Godkendelse af Referat fra sidste møde 
 
Referatet blev godkendt og underskrevet.  

 
Opfølgning af tjekliste 
 
Scrapbøger: 
Kontoret sender en mail ud til medlemmerne omkring materiale til scrapbøger, så skal vi 
nok få det lavet med tiden. 
 
Greenfee i Hjarbæk 
Hans afventer svar fra formanden i Hjarbæk på hvad vores medlemmer skal betale for at 
spille greenfee i Hjarbæk. 
 
2.  Økonomi 
 
Balancen blev gennemgået. Vi mangler desværre stadig 241.000 i greenfee-indtjening i 
forhold til budgettet. Den seneste tids megen regn bidrager desværre ikke positivt til 
greenfee-kontoen. 
 
Restancelisten gennemgået 
 
Ny terrasse 
Der er planer om en ny terrasse ved Cafeen med et budget på 280.000,- kr. 
Hans Erik har søgt div. Fonde og har pt. fået tilsagn om 75.000,- fra hhv. Spar Vest 
Fonden, Skive og kr. 75.000,- fra Spar Midt Vest Fonden, Jebjerg. Fået afslag fra Tuborg 
Fondet, Rent Liv og Spar Nord Fonden. Afventer besked sidst på året fra Thisted 
Forsikring. 
Han har også søgt om kompensation ifm. opsætning af de nye vindmøller på den anden 
side af fjorden i Bajlum/Hjerk Nord. Byrådet godkendte enstemmigt på byrådsmødet i aftes 
af de vil indstille Harre Vig golfklub til 130.000,- kr. af disse midler. Nu er det så op til 
Energi Midt om vi får det. Der er 2 måneders sagsbehandlingstid. 
 
Bestyrelsen var enige om, at vi måske skulle have rigtig havearkitekt ind over 
terrasseprojektet inden det sættes i værk, for at undgå at lave noget helt tåbeligt.  
 
3. Trænersituation 
 
Intet Nyt.  
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4. Fritspil – Bestyrelsens holdning til Frit Spil 2018 
 
Hans BJ og Per har været til møde den 19. sept. Og skal igen til møde den 7/11-17. 
 
Det nye oplæg til mødet den 7/11: 
Ved årsopgørelsen fordeles 75 % af midlerne i forhold til årets antal besøgende i den 
enkelte klub. 12½ % af midlerne fordeles ligeligt mellem alle klubber i ordningen, og 
de sidste 12½ % af midlerne fordeles mellem klubberne i forhold til antallet af 
deltagende medlemmer af ordningen i den enkelte klub. 
 
Hans BJ og Per har mandat til, at forhandle sig til at det skal være 10/10/80 i stedet. 
 
5. Udmeldelser pr. 1.10.2017 
Der er pt. 56 udmeldelser/ændringer fra medlemmer pr. 1.1.18 (skift status) 
 
6. En sidste hilsen 
Det blev vedtaget, at klubben ikke længere giver en buket, hvis et medlem afgår ved 
døden. Det gør andre sportsklubber normalvis heller ikke. Og så ”glemmer” vi heller ikke 
nogen.  
 
7. Greenfee-pris 2018 
Oplæg til greenfee-pris 2018 laves ifm. budgetlægning 26/10-17. 
 
Vinterpriser i Harre Vig i år gælder fra 1/11-17 til ca. 1/3-18 alt efter vejret. 
Vinterprisen er på sommerbane: 175,- alle dage og 125,- når vinterbanen benyttes. 
 
8. Ny garage til medlemmers golfbiler 
Byggetilladelsen er ok. 
Diverse finansieringsmuligheder undersøges nærmere 
Byggeriet stilles i bero indtil vi har pengene på plads. 
 
9. Nyt fra udvalgene 
 
Bane + Hus 
Der var arbejdsdag i lørdags 7/10-17, og der var fantastisk opbakning fra medlemmerne. 
Vi fik lavet en masse. 
 
Baneservice– intet nyt  
 
Begynderudvalg 
Poul og Hans har været til møde i Mollerup omkring ”Golf Gavner” projekt v/DGU. 
DGU vil gerne ændre omdømmet lidt for, at skaffe flere medlemmer og laver et nyt tiltag, 
der hedder Golf Gavner. Poul bestiller nogle brochurer hjem, som kan uddeles rundt 
omkring. 
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PR-udvalget  
Poul fremlagde et forslag om at vi i 2018 skulle prøve noget nyt for, at skaffe flere 
medlemmer. Et firma ”Søgemidler” har givet ham et tilbud på 16-20.000,- kr. for 
annoncering på facebook med 2 forskellige annoncer.  
Det tages med på næste møde igen. 
 
Bestyrelsen mener dog ikke vi helt skal undvære avisannoncerne. 
 
Eliteudvalget – Ivan har lagt spilledatoer i 2018 i golfbox  
 
Handicapudvalg – intet nyt 
 
Juniorudvalg – Der arbejdes på at slå juniorerne sammen med Morsø’s juniorafd., da vi i 
år ikke har haft ret mange juniorer(10). 
 
Matchudvalg –Afslutningsmatchen den 28/10-17 styres af Jørgen Knudsen og Gitte selv. 
 
Sponsorudvalg 
Golfbil-sponsor 
Hans Erik fremlagde et udkast til nyt sponsorkoncept omkring golfbiler: 
 

1. Reklamer på bilens sider og foran – 3 reklamer i alt – Kr. 15.000,- + moms 
pr. år 

2. Reklamer på bilens sider – 2 reklamer i alt – Kr. 10.000,- + moms pr. år 
3. Reklamer op bilens forende – 1 reklamer i alt – Kr. 5.000,- + moms pr. år 

                  Materialer til reklameskiltene betales af sponsorerne 
.  
Dette blev vedtaget og kan sælges med det samme. 
 
10. Indkomne forslag fra medlemmer 
Vi har modtaget et forslag fra Karsten Kristensen, Viborg Gk, som har sommerhus her i 
Harre Vig. Han vil foreslå at vi laver en nedsat pris for sommerhusejere og deres gæster 
bl.a mange hollændere. 
Det kan vi ikke styre. Men de kan tilbydes 10 billetter til 2250,- eller ugekort til 850,- 
(2017pris). 
 
11. Eventuelt 
Det er HVG’s tur til, at afholde mødet med de 5 Samarbejdsklubber (Skive, Morsø, NVG, 
Sydthy og HVG) Julefrokost.  
Mødet foreslås afholdt den 9.11 
 
 
 

Næste møde: tirsdag den 14. november kl. 17.00 
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BESTYRELSEN 


