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Referat af Bestyrelsesmøde den 14. november2017 
 

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

Ivan Skovsted, Poul Møller Hansen& John Kold Knudsen 
Sekretær:  Jette Thomsen 
 
 
1.Godkendelse af Referat fra sidste møde 
 
Referatet blev godkendt og underskrevet.  

 
Opfølgning af tjekliste 
 
 
Greenfee i Hjarbæk 
Hans har fået svar fra formanden i Hjarbæk på hvad vores medlemmer skal betale for at 
spille greenfee i Hjarbæk. Prisen er normalpris 400,- kr. hvis man ikke har frit spil. 
 
Golfbiler  
Poul har fået priser på nye golfbiler fra Viggo fra Sundrive, og en leasingmuligaftale vil 
koste klubben ca. 8400,- årligt i 5 år eller 698,- pr måned i 60 mdr. + 10% i udbetaling og 
10% ved udløb. (En ny bil koster ca. 44.000,- + moms.) Vi skal så bare have solgt nogle 
sponsorater til bilerne inden vi køber noget. Bestyrelsen starter med at spørge hos lokale 
bilforhandlere: 
Ivan spørger VW 
Poul spørger Mazda 
Hans Erik spørger GR Biler & Volvo Jørgen Dahl 
John spørger Glyngøre Shellfish 
Per spørger ? 
Hans spørger ? 
Er der blandt medlemmer emner til et sponsorat til nye biler, så kontakt bestyrelsen. 
 
 
Lynafleder 
Ivan har fået et tilbud på lynafleder på banen til kr. 3500,- + moms og levering. Det skal 
bestilles og opsættes i år. Er på budgettet i år. Vi skal selv montere den. 
 
Golf Gavner 
Nyt koncept ved DGU. Poul har bestilt 100 brochurer i første omgang. 
 
2.  Økonomi 
Balancen blev gennemgået.   
 
Restancelisten blev gennemgået. 
 
3. Budget 2018  
Hans Erik fremlagde et budget for 2018 til godkendelse af bestyrelsen. 
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Der blev besluttet, at der ikke skulle være kontingentstigninger i 2018. 
I stedet sættes greenfeeprisen op med 25,- kr. til 275,- kr. på alle hverdage og 300,- kr. i 
weekender og helligdage. 
Budgettet viser et overskud på 128.560,- kr. og blev godkendt af den samlede bestyrelse.                     
 
4. Trænersituation 
Intet nyt 
 
5. Fritspil 2018 
Hans BJ og Per har været møde den 7/11-17 i Hvalpsund. 
 
Ny aftale blev:  
Ved årsopgørelsen fordeles 80 % af midlerne i forhold til årets antal besøgende i den 
enkelte klub. 10 % af midlerne fordeles ligeligt mellem alle klubber i ordningen, og 
de sidste 10% af midlerne fordeles mellem klubberne i forhold til antallet af 
deltagende medlemmer af ordningen i den enkelte klub. 
 
Der kan max være 9 klubber med i ordningen, så der måttes siges nej tak til NVG og 
Åbybro. 
§3 i vedtægterne tilrettes. Der er ligeledes vedtaget at det kræver mindst ¾ flertal for, 
at der kan ændres noget i vedtægterne. 
 
6. Regionalmøde 2017 
Ikke meget nyt. Per og Hans deltog. 
 
7. Generalforsamling 2018  
  
Torsdag uge 8, dvs. 22.2.2018. 
 
Gitte har fået besked. 
På valg: John, Erland og Poul 
 
8. Pr sociale medier/facebook 
Skal det være på disse medier vi måske fremover skulle satse på markedsføring i stedet 
for i aviser. Bestyrelsen mener vi skal beholde avisannoncerne, men samtidig også bruge 
de sociale medier (facebook mv). 
Tages op igen inden næste sæson. 
 
9. Nyt fra udvalgene 
 
Bane + Hus – intet nyt 
 
Baneservice– intet nyt  
 
Begynderudvalg 
 
PR-udvalget – aviser og blade er begyndt at ringe med tilbud for 2018 allerede nu. 
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Eliteudvalget – Holdet er tilmeldt turneringen i 2018 i pulje med Norddjurs, Tange Sø og 
Blokhus. 
 
Handicapudvalg – intet nyt 
 
Juniorudvalg – intet nyt 
 
Matchudvalg –intet nyt 
 
Sponsorudvalg 
Kontoret skal sende mail ud til alle medlemmer vedr. Go-On afstemning på facebook, hvor 
klubben med flest stemmer kommer med i betragtning til op til 150.000,- i sponsorat.    
 
10. Indkomne forslag fra medlemmer 
Intet modtaget. 
 
11. Eventuelt 
Vi betalte sidste år 2500,- til Morsø Gk. For en fælles annonce i samarbejde med 
Sallingsund Færgekro og Pinenhus. Det er aldrig blevet til noget. Hans kontakter Peter 
Svenstrup i Morsø Gk og hører hvad der er sket.  
Ivan har foreslået at der laves en 9 huls ”sommerbane” om vinteren, mens banen er så 
våd som nu. Det er der givet grøntlys for fra bestyrelsen. 
 
Gitte har efter mødet oplyst en pris på 16.000-20.000,- kr. for udskiftning af kompressor 
mv ved kølerummet i cafeen. Det udskiftes ifølge aftale med økonomiudvalget (16/11) i 
2018.  
 
Hans Erik kontakter Moland vedr. gulvet i Cafeen. 
 
 

Næste møde: tirsdag den 12. december kl. 17.00 
 

BESTYRELSEN 
 
 
 
 


