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Referat af Bestyrelsesmøde den 12. december 2017 
 
 

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

Ivan Skovsted, Poul Møller Hansen & John Kold Knudsen 
 
Sekretær:  Conny S. Andersen 
 
 
 
 
PERSONALE: 
 
Mødet startede med, at Økonomi- og personaleudvalget oplyste, at man havde haft Jens 
Peter Tang Jørgensen, Harre til samtale som greenkeeper-assistent, umiddelbart lige 
inden mødet, da Lars Andersen jo har sagt op.  
 
De fik et rigtigt godt indtryk af ham, og anbefalede at ansætte ham. 
Han er 49, har været 21 år på Salling Planteskole og også arbejdet for Brd. Gjørup.  
Bestyrelsen besluttede at ansætte Jens Peter pr. 1. marts 2018. 
 
1.Godkendelse af Referat fra sidste møde 
 
Referatet blev godkendt og underskrevet.  

 
Opfølgning af tjekliste 
 
Projekt ’terrasse’ skal lige vente til vi har penge til det.  
 
Lynafleder er indkøbt. 
 
2. Økonomi 
 
Balancen pr. 30.11.17 blev gennemgået.  
Restancelisten gennemgået. 
 
3. Budget 2018 
 
Budgettet for 2018 godkendt og fremlægges for generalforsamlingen. 
 
4. Personalesituation / personalesamtaler 
 
Der er nu afholdt personalesamtaler for alle medarbejdere. 
Det blev samtidig besluttet, at fremtidige personalesamtaler kun afholdes af Formanden; 
dog skal personaleudvalget have lavet en fælles slagplan inden møderne.  
 
5. Trænersituation 
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Intet nyt at tilføje. 
 
6. Gældsbreve, status 
 
Gældsbrevsindehaverne indkaldes til møde tirsdag den 16. januar kl. 12.  
 
7. Sponsorater 2018 
 
Hans Erik får kigget på listen med nye sponsoremner hurtigst muligt, så 
bestyrelsesmedlemmerne kan komme i gang med at få spurgt de forskellige.  
Poul har fået færdiggjort sponsorformularen til golfbilerne. 
 
8. Generalforsamling 2018 
 
Generalforsamlingen afholdes den 22. februar 2018. 
På valg er John, som modtager genvalg, Poul, som modtager genvalg, og Erland, som 
stiller sit kandidatur til rådighed, hvis der er andre, der gerne vil ind i Bestyrelsen, gerne en 
kvinde eller et yngre medlem, men ellers er han også med på genvalg. 
Hans BJ. spørger Rasmus Schyum og Sten Sørensen om de modtager genvalg til 
suppleantposten.  
Hans BJ spørger også SparNord om de vil være vært ved kaffen.  
Hvem kan vi få til at komme og give et indlæg? OK måske? 
Ivan tager sig af det praktiske mht. AV-udstyr etc. som sædvanligt. 
Kontoret skal huske, at ’vedtægtsændringer’ skal på dagsordenen. Hans Erik havde lavet 
nogle rettelser til vedtægterne, som vi sammen gennemgik. Til Bestyrelsesmødet i januar 
skal ALLE komme med deres input til ændrede vedtægter.  
 
9. Greenfee-pris til hoteller i 2018 
 
Man enedes om 225 kr. til hotellerne og 100 kr. for Par-3 banen. Måske vil skal til at gøre 
noget mere reklame for vores Par-3 bane. 
 
10. Fælles annonce med Morsø  
 
Da den fælles annonce i 2017, af ukendte årsager, aldrig blev til noget, er vi med i 2018-
annoncen i stedet.  
Ok med 150 kr. for greenfee og 150 kr. for golfbil (men kun i forbindelse med annonce-
tilbuddet). 
 
11. Fritspilsordning 2018 
 
Hans BJ. sender referatet fra det seneste Fritspilsmøde rundt til Bestyrelsen samt 
kontoret. 
Ivan sendte en beregning rundt, som viste, at med samme antal spillede runder i HVG i 
2018 som i 2017 vil vi få ca. 7.000 kr. mere ud af den nye ordning.  
 
12. Nye golfregler fra 2019 
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Ivan er foreløbigt valgt som kontaktperson til DGU vedr. Nye Golfregler fra 2019. Ivan 
kontakter Bror om det kunne have hans interesse. 
 
13.Erhvervsnetværk 

 
Vi har fået en henvendelse fra et firma vedr. hjælp til at skaffe sponsorer. Firmaet 
indbydes til Bestyrelsesmødet den 13. februar 2018 med en præsentation. 
 
14.Nyt fra udvalgene 
Bane- og husudvalg - meget blød bane. Der er blevet kørt sand på. 
Baneservice 
Begynder 
PR-udvalg   
Eliteudvalg  
Handicapudvalg  
Juniorudvalg  
Matchudvalg   
Sponsorudvalg  
 
15. Indkomne ideer fra medlemmer 
 
Ingen 

 
16.Eventuelt  

 
Hans BJ har skrevet til direktøren for Salling Bank, hvorfor de ikke vil være sponsorer i 
HVG, da de er sponsorer for Skive Golfklub og også har mange kunder i HVG. 
Direktøren har svaret tilbage, at han ikke blander sig i, hvem de ansvarlige i Salling Bank 
vælger at Salling Bank skal sponsere. 
 

 
Næste møde tirsdag den 9. januar 2018 

 
BESTYRELSEN 

 


