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Referat af Bestyrelsesmøde den 9. januar 2018 
 
 

 
Til stede:   Hans B. Johnsen, Erland Nielsen, Per L. Jensen, Ivan Skovsted, Poul 

Møller Hansen & John Kold Knudsen 
 
Fraværende: Hans Erik Nielsen 
 
Sekretær:      Jette Thomsen 
 
 
 
1.Godkendelse af Referat fra sidste møde 
 
Referatet blev godkendt og underskrevet.  

 
Opfølgning af tjekliste 
 
Bil sponsorat 
Poul har solgt det første bilsponsorat til Kia/Mazda i Skive (Bjarne Nielsen).  
 
2. Økonomi 
Gennemgang af økonomien er udsat til næste møde, da kassereren pt. er bortrejst. 
 
Den endelige fritspilsopgørelse for 2017 er ikke kommet endnu. 
 
Restancelisten: 2017 er næsten tom.  
 
3. Godkendelse af greenfee for grupper mv.  
De forelagte priser for gæste-grupper for 2018 blev vedtaget: 
 
0-10 pers 275,-/300,-  (10 billetter 2.500,-) 
11-30 pers 250,- 
31-100 pers 200,- 
Over 100 pers 175,- 
 
4. Trænersituation 
 
Intet nyt 
 
5. Generalforsamling 2018 
 
Generalforsamlingen afholdes den 22. februar 2018. 
 
Hans BJ: har fået ja fra Lars Kopp om at være ordstyrer 
Hans BJ spørger også SparNord om de vil være vært ved kaffen.  
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Poul : beder Kr. Tonnesen om, at komme med et indlæg fra OK og samtidig oprette nye 
kort til medlemmer fra kl. 20.00 lige efter generalforsamlingen og så tegning af nye kort 
under kaffen. 
Ivan tager sig af det praktiske mht. AV-udstyr etc. som sædvanligt. 
Kontoret skal huske, at ’vedtægtsændringer’ skal på dagsordenen, som udsendes 1.2.18. 
 
Beretninger fra udvalgene: 
Skal sendes til kontoret senest 1.2.18. 
 
6. Sponsorater 
Et nyt oplæg til sponsor-besøg blev drøftet.  
Drøftes igen på næste bestyrelsesmøde. 
 
7. Lokale- og aktivitetstilskud 
 
Kontoret og Hans Erik har ansvaret for at det bliver indsendt inden 26/1-18 
 
8.Nyt fra udvalgene 
Bane- og husudvalg –Golfbilerne bliver gennemgået snart af Anders og Frede. 
 
Baneservice – Tommy Friis overtager fra Jørgen Stagstrup 
 
Begynder– Erland indkalder til et møde 19/2-18, så det er noget klar til 

generalforsamlingen. 
 Regelundervisning er blevet praktiseret på par 3 banen i år. Men Hans 

Evaldsen og Bror Arnfast er klubbens regelundervisere som det er pt. 
Afventer begynderudvalgets oplæg, for at se hvordan man ønsker det skal 
være i 2018. 

 
PR-udvalg – Poul er i fuld gang med kommende sæson.  

 Der kommer også annonce i Norge  
 
Eliteudvalg – Alex Furbo har sendt en mail til bestyrelsen via John om at han i år er nr. 46 

på ranglisten ud af 196. Hans mål er at komme i top 25 i år.  
 Kontoret skal sørge for at huske tilmeldinger til næste års turneringer i 

oktober hvert år. 
 
Handicapudvalg –Ivan har lige lavet HCP Årsrevision på alle medlemmer. 
 
Juniorudvalg – intet nyt 
 
Matchudvalg  - John sørger for at alle matchdatoer (incl. klubmesterskaber) bookes i 

golfbox snarest. 
 Åbningsmatchen bliver nok den 7.4.2018 –dato offentliggøres i næste uge 
 
Sponsorudvalg - intet nyt 
 
9. Indkomne ideer fra medlemmer 
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Ingen 

 
10.Eventuelt  

 
Skive Gk har lavet et arrangement i Skive Theater den 4/4-18 med Thomas Søby.  
 
 
 

Næste møde tirsdag den 13. februar 2018 
 
 

  BESTYRELSEN 


