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Referat af Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. juni 2016 
 

Til stede:  Hans B. Johnsen, Hans-Erik Nielsen, Per L. Jensen, Ivan Skovsted, John 
Knudsen Poul Møller Hansen og Erland A. Nielsen 

Sekretær:  Conny S. Andersen 

 

 

 
 

 
1.Velkommen til Erland 

 
Da Nikolaj F. Jensen har valgt at udtræde af Bestyrelsen den 3. juni 2016, er 1. 
suppleanten indtrådt. Hans BJ bød Erland A. Nielsen velkommen i Bestyrelsen.  
 
2. Godkendelse af referat fra sidste møde 
 
Referatet blev godkendt og underskrevet. 

Opfølgning på tjekliste 

Tjeklisten blev gennemgået 

Vi har bestilt ca. 50 røde klubpoloer fra Soho, Nykøbing Mors. 

Demo-fitting dag m. Golfexperten,Herning bliver den 25.09.16 m. bl.a. Callaway og Srixon. 

Starterhuset er grundmalet igen af Tommy Friis. Den skal males i en klitgrå farve.  

 
3. Økonomi 

Gennemgang af balance 

Balancen blev gennemgået. 

 

Restancelisten 

Listen gennemgået. 

4. Fritspilsopgørelse 

Opgørelsen gennemgået. 
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5. Odendo Status 

Odendo ligger stille pt. bl.a. pga. sommerperioden og travlhed på kontoret. 

 

6. Golfhæftet og greenfee-priser: 

Drøftes igen på et møde den 4.7. 

 

7. Jubilæum 2017 

Bestyrelsen påpeger, at et jubilæum markeres ved 10, 25, 40 og 50 år. Ikke ved 20 år. 
Man enedes om ikke at afholde jubilæum næste år, men at holde en fødselsdagsmatch i 
stedet for.  

 
8. Nyt fra udvalgene 
 
Bane- og husudvalg 
Der er problemer på hul 6. Kommunen kigger på det. 
 
Ivan havde tegning + overslag med på det nyt shelterhus og der arbejdes videre med 
projektet. 
 
Forslag om et toilethus mere evt. på hul 13. Kontakt til SIS for at høre, hvor langt vi er på 
prioriteringslisten. 
 
Den bestilte boldmaskine til driving range er gået i stykker, så vi får en anden, som er 
bedre + større til samme pris. 
 
Bunkers trænger til sand. 

Begynderudvalg/PR-udvalg: 
Går godt. Har nogle gode hjælpere, som kun får ros. Bl.a. har Breum Skole været på 
besøg m. 64 elever, som Frede, Tove, Bennie, Hans og Poul tog sig af, og der er kommet 
en meget rosende takkemail.  
 

Da Begynderudvalg og PR-udvalget overlapper hinanden meget, slår vi dem nu sammen 
og Erland indtræder i Begynder og PR-udvalget. 
 
DGU har sendt en mail vedr. en rekrutteringsaktivitet den 21. august 2016. Poul har 
tilmeldt os, og håber mange vil hjælpe til. 

Eliteudvalg - 

Handicapudvalg -  
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Juniorudvalg - 
 

Matchudvalg  
Salling Efterskole er en åben match og man enedes om, at Fur Bryghus Matchen også 
skal være en åben match. 
 
Der er sommerlejr for juniorer ganske som sædvanligt. 
 

Fritspilsudvalg - 

Sponsorudvalg 

Økonomi- og Personaleudvalg -   

 

9. Indkomne ideer og forslag fra medlemmer 
 
Ingen 

10.Evt. 
 
Der er en meget dårlig lugt i kælderen, p.g.a. fugt og manglende udluftning og lugten 
driver op på kontoret.  
Bane-og husudvalget ser nærmere på problemet. 

 
 

Næste møde tirsdag den 9. august 2016 
 
 

Bestyrelsen 


