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Referat af Bestyrelsesmøde tirsdag den 9. august 2016 

 

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

Skovsted og John Knudsen. 

Fraværende:  Poul Møller Hansen 

Sekretær:  Jette Thomsen 

 

 
1. Godkendelse af referat fra sidste møde 
 
Referatet blev godkendt og underskrevet med følgende tilføjelser: 

Pkt. 8. Rekrutteringsaktiviteten er flyttet fra 21/8 (pga. Fur Bryghus Match) til lørdag den 3/9-2016. 

Opfølgning på tjekliste 

Demo-dag: John har aftalt med Golf Experten i Herning at de afholder en demo-dag i Harre Vig 

den 25/9-2016 kl. 11-14. 

 

2. Økonomi  

Balancen pr. 31/7-16 gennemgået og godkendt.  

 

3. Greenfee 

Der har været lidt uro omkring bestyrelsens prisfastsætning på Greenfee og en del Greenfee-

gæster har være meget sure, og nogle er blevet væk pga. en greenfee på 450,-. Det har givet 

meget ”træls” arbejde for kontoret, weekendpersonalet, cafeen og baneservice og ikke mindst 

meget negativ omtale af klubben. 

Efter vi lavede en sommerpris i august på 250,- til alle som ikke benytter anden rabatordning, og 

en normalpris til folk med greenfeeaftaler på 450,- kr. har der ikke været nær så meget bøvl. Det er 

vigtigt, at dem der har en eller anden rabataftale, får det lidt billigere end alle andre (225), så er de 

som regel tilfredse.  

Denne ordning fortsætter sæsonen ud –til der kommer en vinterpris. 

Det overvejes kraftigt at udtræde af alle samarbejdsaftaler i 2017.  
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Lidt statistik:  

Bekræftede tider 1/1-1/8 
hele 
året Heraf fritspil ikke fritspil 

2016 3554   1923 1631 

2015 3530 5243 1676 1854 

 

 

 

4. Udmeldelsesønsker 

Et medlem ønsker at udtræde p.g.a. sygdom og vedkommende har betalt for hele 2016, men kan 

ikke spille pga. sygdom. Vedkommende anmoder om at få gratis kontinent 1. halvår 2017 eller når 

hun starter igen i stedet. Dette er hermed bevilliget. 

 

5. Nyt for udvalgene 

Bane- og husudvalg – Banen er meget flot for årstiden pt. Men vi skal kigge på følgende: 

-Bunkers trænger meget til sand mange steder. 

-Fairways er blevet meget smallere og kortere end de plejer at være. 

-Hul 13 –buske er blevet for store  

-Hul 6 – bestyrelsen er bekymret over, at personalet kører på de små æbletræer langs vejen med 

maskinerne. 

En nybegynder i klubben, som er tidligere mekaniker har tilbudt at servicere vore maskiner til 
vinter, og han har hjulpet med at tilslutte den nye boldvasker på driving range. Det siger vi 
selvfølgelig ja tak til.  

Stig Refsgård har tilbudt at tiltræde i bane/hus-udvalget med henblik på hus-vedligeholdelsen. 
Ivan siger ja tak. 

 
Begynder og PR-udvalg – Der var åbent hus 7/8-16. Der kom ingen.  

Vi skal have et rekrutteringsarrangement ”Spil med dag” i Klubben lørdag den 3/9-16. Kontoret 
laver flyers, som skal deles ud til så mange medlemmer i klubben som mulig, så de kan 
inviteres gæster med. Der laves ligeledes opslag til hjemmesiden og ophæng. 

Klubben har indtil nu fået 45 nye medlemmer. De bydes velkommen på hjemmesiden. 

Elite – intet nyt 
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Handicap: intet nyt 
 
Junior – Der var juniorlejr i sidste uge, hvor Kim Deleuran gjorde et stort stykke arbejde. 

 
Matchudvalg –21/8 Fur Bryghus Match – Hans  Johnsen er matchleder  

 
Sponsor – intet nyt 

6. Indkomne ideer og forslag fra medlemmer 

Intet modtaget 

7. Eventuelt 

Erland/Ivan: Hjemmesiden skal snart opdateres. Bl.a. kalenderen. Vi afventer mødet med 

Nikolaj. 

Hans er blevet kontaktet af Keld Furbo, som har en gl. Honda klipper, som vi må få til fx 

at klippe skrænter osv. Den har ikke været i brug i flere år, men Kaj Ove Jensen har 

tilbudt at smøre den og få den klargjort.  

 

 Hans har set på de fine små hytter til 4-6 personer i Hjarbæk, som er lavet af Teknisk 

skole i Viborg for 3000,- kr. Ivan er i gang med at undersøge hvad Skive Tekniske skole 

skal have for at lave dem, hvis vi leverer materialerne fra Roslev Træ. Ivan er 

tovholder/bestiller. Vi skal nok bruge 2-3 hytter til hul 14 og 16 og måske et sted mere. 

 Hans har snakket med Hjerl Hede, om at lave net til hul 12. 

 

Næste møde: tirsdag den 13. september 2016 

 

BESTYRELSEN 


