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Referat af Bestyrelsesmøde den 8. maj 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.  

 
Opfølgning af tjekliste  
Der udsendes en forespørgsel til Viborg, Herning, Holstebro, Struer og NVG  om vore 
medlemmer kan spille til 250 kr. hos dem. 
 
Der har været afholdt møde med Morsøs baneudvalgsformand, hvor det blev besluttet, at 
vi fortsætter samarbejdet vedr. leje af div. maskiner. Så må vi se om Skive vil med engang 
igen.  
 
Der er bestilt nye skilte til banen + cafe. Nogle skilte er bare flyttet.  
 
De 2.000 baneguides er bestilt hos Skive Offset (og er nu også leveret). 
 
Kopholdere er købt og leveret  
 
2: Økonomi 
 
Balancen blev gennemgået.  
 
3: Referat fra møde vedr. Prioritering af Anlægsønsker 
 
De prioriterede ønsker sendes nu til Kultur og Fritidsudvalget, der igen udvælger eller 
prioriterer ønskerne, der skal med videre til budgetforhandling. Vi står nu som nummer 7 
på prioriteringslisten, men det er ikke 100% sikkert, at der ikke bliver rykket rundt på det. 
Først når budgettet er politisk besluttet kan der gives svar tilbage på ønskerne. Vi vil altså 
først kunne få en tilbagemelding i oktober/november og hvis vi får bevilget beløbet til 
dræning bliver det i 2018.  
 
4: Fritspil 
 
Conny uddelte en oversigt fra den nye Fritspils-dropbox, der viser, at Harre Vig har 2. flest 
spillede runder på nuværende tidspunkt med 604 runder. Hvalpsund er topscoreren med 
794 og Hjarbæk er på 3. pladsen med 460 spillede runder 
 
5: Trænersituationen 
Vi mangler stadig noget fra Joe vedr. fællestræning 
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6: Udmeldelse 
 
Kontoret har modtaget en udmeldelse fra et medlem, som p.g.a. helbredet ikke kan spille. 
Bestyrelsen besluttede, at han kun skal betale for 1. halvår.  
 
7: Indmeldelse 
 
En ung mand på 21 har indmeldt sig om prøvemedlem, men da han også var 
prøvemedlem i 2014 diskuteredes, hvorvidt han så igen kunne få et prøvemedlemskab. 
Bestyrelsen besluttede, at han skulle tilbydes et ungsenior-medlemskab i stedet.  
 
8. Nyt fra udvalgene: 
 
Bane- og husudvalg: 
 
Der er pt kun 3 greenkeepere, og det kan godt blive problematisk, når der skal afvikles 
ferie. Jobcentret kontaktes med henblik på at få en praktikant i 3 måneder 
 
Der skal findes en dato til en arbejdsdag, hvor der skal males.  
 
Semirough er for højt flere steder.  
 
Skov vil gerne forære os nogle borde + stole, hvilket vi siger mange tak til.   
 
Baneservice: 
 
Når man kører baneservice kunne det være rart at få en liste, hvor der står, hvorfor 
spillerne har rettet priserne. Det får man ikke på den nuværende startliste, men der kan 
udskrives en sådan liste hvis man er administrator.  
 
Begynder- og rekruttering: 
 
Der kom desværre ikke nogen til nyligt afholdte Åbent Hus arrangement. 
Vi har 10 nybegyndere pt 
Der skulle været startet nogle nye juniorer. Kontoret venter på en liste fra Joe. 
 
PR-udvalg: 
 
Vi reklamerer i stor stil både via annoncer, reklamesøjler, face-book, hjemmesiden etc. 
 
Matchudvalg:  
 
Hjerteforeningens match forløb godt, men John var skuffet over, at der kun var 44 
deltagere. Der var desværre 3 matcher, der faldt lige oveni hinanden, så det er sikkert 
forklaringen. 
 
Der er Toyota-match i HVG den 11. juni.  
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Elite-udvalg: 
 
Eliteholdet har tabt og vundet en kamp siden sidst. 
 
Sponsorudvalg 
 
Hans Erik besøger nogle sponsoremner i uge 20. 
 
9: Indkomne forslag fra medlemmerne 
- 
 
10. Eventuelt 
 
 
Cafeen -  nye åbningstider samt menukort fra Gitte gældende fra 1. maj 
 
 

 
 
 
 

Næste møde: tirsdag den 13. juni 
 
 

BESTYRELSEN 


