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Referat af Bestyrelsesmøde den 14. marts 2017 
 
Til stede:   Hans B. Johnsen, Hans-Erik Nielsen, Erland Nielsen, 

Per L. Jensen, Ivan Skovsted, John Knudsen, Poul 
Møller Hansen 

 
Sekretær:  Conny S. Andersen 
_________________________________________________________ 

 
1. Godkendelse af Referat fra sidste møde 

Referatet blev godkendt og underskrevet.  
 
 

2. Økonomi 
Der er ikke så meget at sige til balancen endnu. 
 
Restancelisten 
Der er ca. 10 tilbage på restancelisten.  
 

3. Evaluering af Generalforsamling 
Bestyrelsen har modtaget ros for afviklingen af Generalforsamlingen. Medlemmerne 
synes det var afvekslende og med gode indlæg. 
 

4. Sponsorudvalg og oplæg til nye sponsoraftaler 
Da det er svært at skaffe medlemmer til et sponsorudvalg, besluttede man på 
seneste Bestyrelsesmøde, at alle Bestyrelsesmedlemmer skulle komme med 5 
egnede sponsoremner til Hans Erik. De forskellige emner skal så fordeles til 
bestyrelsesmedlemmer/medlemmer, der kender/har en relation til sponsoren.  
 

5. Afvikling af gældsbreve 
Der afholdes et møde i løbet af april måned med nogle af gældsbreve-indehaverne. 
 

6. Ansøgning til Sis 
Hans Erik har udfærdiget og afleveret anlægsønsker til Sis, og så håber vi bare 
Kommunen er lidt mere på vores side denne gang. 
Der er søgt om: 
Dræn: 543.750,- 
Ny Belægning til terrassen: 285.000,- 
Putting Green: 92.000,- 
 

7. Fordeling af udvalgsposter 
Udvalgslisten blev gennemgået og korrigeret.  
 

8. Opsigelse af maskinfællesskabet (Skive Golfklub) 
Ivan har modtaget en opsigelse på maskinfællesskabet mellem Morsø, Skive og 
HVG, hvilket man var enige om ikke virker befordrende på samarbejdet med Skive. 
Vi har overholdt alle vore forpligtelser. Den maskine vi for nyligt har lånt af Skive 
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kan vi leje 2 gange om året for ca. 4.000,- kr. pr. gang, så det kommer ikke til at 
berøre os noget særligt. 
 

9. Nyt fra udvalgene 
Bane- og hus: Der er tromlet greens og nu skal der gødes, kalkes, prikles, spules 
dræn, maskiner klargøres og greenkeeperne skal snart til at klippe. Der er lavet 
strøm til toiletbygningen, nye broer v. hul 14 + 18, og der er kommet web-kamera 
op over hul 18 og rødt skilt med ’videoovervågning’).  
Der er arbejdsdag den 25. marts  
 
Juniorudvalg: 
John har talt med Joe om, at Juniortræning skal ligge om onsdagen og Lektioner for 
Begyndere flyttes til mandag.  
I løbet af året kommer der 13 – 14 nye juniorer fra Salling Efterskole.  
 
R&B Udvalg: Vi mangler en dato fra Joe på, hvornår 1. træningsdag for 
nybegyndere er. Ifølge Joe skal potentielle nybegyndere møde op til åbent hus på 
søndag og få det at vide der. 
Vi forventer, at åbent hus arrangementet på søndag bliver pænt besøgt 
 
PR-udvalg: genopstår igen med Poul som formand og Kirsten Lavgesen som 
menig medlem. 
 
Matchudvalg: John mangler en sponsor til matchen den 29.04.17, men har et 
tilbud fra Hjerteforeningen, mod at der gives et bidrag til foreningen. Man enedes 
om, at Hjerteforeningen kan få halvdelen af matchefeen på 75,-  
 
Sponsorudvalg: Vi har i dag sat Scanlak, Balling på sponsortavlen  
 
Økonomi- og personaleudvalg: Conny er ansat på fuldtid under Jettes orlov. 
Foreløbig fra 1. marts og til og med den 30. april 2017. 
 

10. Indkomne ideer og forslag fra medlemmer 
Kirsten Lavgesen har pr. mail foreslået, at de tidligere samarbejdsklubber, der har 
afslået, at HVGs medlemmer kan spille til halv greenfee, skal spørges om HVGs 
medlemmer så kan spille til 250 kr., som de kan hos os.  
 
11. Evt. 
Vi har fået et rigtigt godt og billigt tilbud om annoncering i Norge og Sverige fra 
Golfdanmark annoncering - og Poul har accepteret. 

 
  
Erland er ny formand for R&B udvalget. 
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Oplev Harre Vig Egnen - har henvendt sig igen og vi vil da gerne vise vores klub 
frem og evt. tilbyde et par timer på Par-3 banen. Vagn Kristensen og Kurt 
Kristiansen kunne være fremvisere.  

 
 

 
Næste møde: Tirsdag den 18. april 2017 

 
 
 
  BESTYRELSEN 


