
Referat af Bestyrelsesmøde den 13. december 2016    
  
Til stede:  Hans B. Johnsen, Hans-Erik Nielsen, Per L. Jensen, Ivan Skovsted, John 

Knudsen, Poul Møller Hansen og Erland Nielsen  
  

Sekretær: Conny S. Andersen  
_________________________________________________________  

  
1. Godkendelse af Referat fra sidste møde  
Referatet blev godkendt og underskrevet  
  
Opfølgning på tjekliste  

  
Vi dropper vejviserskiltet indtil videre.   

  
Der er pt kommet ca. 10 – 15 tilbagemeldinger på ’Ris og Ros’ rundskrivelsen.  
 Alle der har stillet konkrete spørgsmål vil modtage et svar. 

 
     Ny baneguide er under udarbejdelse 

  
Nye skilte til banen/camping/cafe er bestilt.   

    
     Der er udarbejdet et julebrev til nybegyndere og nye medlemmer, som udsendes inden 

Jul.  
  

2. Økonomi  
 

Balancen gennemgået og godkendt  
 

 
3. Budget 2017  

 
Det foreløbige budgetudkast gennemgået og drøftes igen på næste bestyrelsesmøde 
  
4. Tilskud til dræning  

 
Skive kommunes Kultur- og fritidsudvalg har meddelt, at man ikke ønsker at bevilge 
penge til Harrevig Golfklub til arbejde der er udført. Udvalget henviser til SIS med 
hensyn til fremtidige ansøgninger. 
  
5. Gældsbreve  

 
Udkast er færdiggjort til gældovertagelsen. ’ 
  
6. Generalforsamling 2017  

 



Valg til Bestyrelsen. Ivan Skovsted, Per L. Jensen, Hans Johnsen og Hans Erik Nielsen 
er på valg. Alle 4 ville gerne overveje til Bestyrelsesmødet i januar, hvorvidt de 
genopstiller.  
Den eneste suppleant vi har i øjeblikket er Sten Sørensen. Vi skal have fundet et par 
kandidater til næste Bestyrelsesmøde.  
  
Lars Kopp kontaktes vedr. dirigentposten.  
  
7. Fritspilsordning 2017  

 
Hans BJ og Per har været til et nyt møde i dec. da der har været en del uro i klubberne 
efter det blev oplyst, at man i 2017 max. kunne spille 10 runder på hver bane.   
  
Følgende blev vedtaget på mødet:  
  
a. Max. antal runder bortfalder.  
b. Hver klub får forlods 30.000,- (til anlægget)   
c. Klubberne modtager 50,- pr. tegnet medlem  
d. Resten af puljen fordeles, som vanligt, i forhold til antal spillede runder på hver 
bane.   
e. Jammerbugten bliver 9. medlem i 2017.  
f. Kontingentet stiger til 900 kr.   

  
Det er ikke den optimale løsning for HVG og kan ikke udgå at betyde, at med samme 
antal spillede runder i 2017, som i 2016, vil HVG modtage et mindre beløb fra puljen, 
men HVG-repræsentanterne var i mindretal, så der var ikke så meget at stille op.   

  
Vi giver det en chance i 2017, og så må vi jo evaluere sidst på året og undersøge, om 
der evt. skal forsøges andre ’fritspils-konstellationer.  
  
8. Indendørstræning  

 
Joe har lejet træningsfaciliteter hos Jesperhus Blomsterpark, og information herom er 
tilgængelig på hjemmesiden og face-book siden, ligesom der er sendt en mail rundt til 
alle medlemmer, og der hænger opslag i klubben.   
  
9. Ældresagsgolf  

 
Ældresagen Sallingsund skal selv finde en person til at tage sig af det. Der 
 tages fat i Ældresagen og vi foreslår dem at arrangere en ’gåtur’ Harre Vig.  

  
10. Udmeldelse p.g.a. sygdom 

 
 Et medlem har ansøgt om udmeldelse - evt. flex-medlemskab pga. sygdom. Den 
pågældende skal behandles som alle andre ved sygdom.  

  
11. Golfhæftet – HVG kåret til 3. bedste klub i DK  

 



Det forandrer ikke Bestyrelsens mening, at vi har fået denne kåring. Vi opretholder 
vores udmeldelse af Golfhæftet. 
Vi skal dog bruge denne kåring alt det vi kan i vores markedsføring. Poul fik ’diplomet’ 
med hjem og er siden mødet blevet interviewet af Skive Folkeblad - og han vil også 
kontakte Salling Avisen og måske også Jyllands Posten.  

  
12.  Nyt fra udvalgene  

 
R&B udvalget:   
Den 27.02.17 deltager udvalgsmedlemmerne i et kursus i Herning.   
Vi er tilmeldt Golfens Dag den 30. april 2017.  

  
13. Indkomne ideer fra medlemmer  

Ingen  
  

14. Evt.  
 

Vi skal være med i Dansk Golfguide 2017.  Seneste tilmelding er den 31. januar 2017.  
  

Vi skal have afholdt en regelaften i marts/april. Hans B. Johnsen 
tager sig af dette.  

  
  
  

  
Næste møde: tirsdag den 10. januar 2017  

  
(afbud fra Erland)  

  
 Bestyrelsen 


