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Referat af Bestyrelsesmøde den 13. marts 2018 

 
Til stede:   Hans B. Johnsen, Hans Erik Nielsen, Per Linderoth, Ivan Skovsted,  

Poul Møller Hansen & John Kold Knudsen 

Fravær.: Erland Nielsen  

Sekretær:  Conny S. Andersen 

 

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 
 
Referatet blev godkendt. 
 
Opfølgning på tjekliste 

Hans har talt med Tange Sø og aftalt, at vore spillere kan spille for det samme i 
Tange Sø, som Tange Sø spillere, kan spille for i HVG. Conny tilretter 
hjemmesiden – og tjekker de andre greeenfee-aftaler på hjemmesiden. 

Arbejdsdagen er flyttet til den 24. marts og skal kun gælde banen. Senere kommer 
der så en ny arbejdsdag, hvor der skal males. Kontoret udsender reminder til 
medlemmerne. 
 
John sørger for, at alle matchdatoer bliver lagt i kalenderen hurtigst muligt og 
sender opslag om Åbningsmatchen til Kontoret.  
 
Vi har i øjeblikket en ny golfbil, benzin, på prøve. Den er støj- og lugtsvag og kan 
køre banen rundt på 1 l benzin. Poul sagde, at der var stor rift om bilerne hos 
leverandøren og at han ikke fik så mange flere hjem i år. Man besluttede at bestille 
3 biler i alt, hvilket allerede er sket, i skrivende stund.  
 
Poul har besøgt 5 mulige bilsponsorer.  
 
Poul har netop afholdt møde med alle medarbejdere og informeret dem om APV-
undersøgelsen. Skemaer er udleveret og skal afleveres udfyldt i kuvert på kontoret 
senest den 3. april 2018. Poul vil også gennemgå værkstedet inden så længe.  
 

2. Økonomi 
 
Der er ikke rigtigt noget at sige til balancen på dette tidlige tidspunkt.  
Der er sparet lidt på lønudgifterne da Jens Peter jo først er startet til marts. 
Vi har fået næsten det vi har søgt om i aktivitets- og huslejetilskud fra Kommunen. 
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Endvidere har vi 19.000,- til gode for sidste år, som også er kommet ind på 
kontoen.  

Restancelisten 

Restancelisten blev gennemgået. 

3. Evaluering af Generalforsamlingen 
 
Alle var enige om at Generalforsamlingen forløb perfekt. Det er fint med et par korte 
indslag og det er meget flot, at ca. 100 medlemmer møder op.  
 
Fordeling af Udvalgsposter 
Genvalg på alle poster. 
 

4. Afvikling af Gældsbreve 

Hans BJ kontakter advokat Lars Kopp for at finde en anden ordlyd.  

5. Sponsor-erhvervsnet 
 
Hans Erik har godkendt og underskrevet aftalen med Sponsornet.  
 

6. Ansøgning til SIS 
 
Anlægsønsker – Skive Kommune 
Hans Erik har afleveret Anlægsønsker for 2019. Vi søger om: 
Nyt styresystem til vandingsanlæg. 150.000,- 
Tørkloset. 65.000, 
Ny belægning 200.000,-  
+ moms 
 

7. Ny Terrasse 
 
Der arbejdes videre med planerne 
 
Endvidere har Hans Erik søgt Nordea om 100.000,- til tilskud til en terrasse. 
 

8. Dræning 
 
De længe ventede penge til dræninger er bevilliget fra Kommunen (543.750,-) og 
arbejdet kan gå i gang så snart vejret tillader. 
 

9. Trænersituationen 
 
Intet nyt at tilføje. 
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10. Fritspil 
 
Indtil videre indrapporterer Kontoret bekræftede tider.  
 

11. Tilbud fra Probox om udbytning af Compupartner 
 
Kontoret har haft besøg af Probox, som efterfølgende har givet et tilbud på 18.000,- 
på ombytning til Probox. Serviceudgifterne til Probox er dog væsentligt dyrere end 
Compupartner og Compupartner kører uden problemer i øjeblikket. Desuden er der 
ingen penge i budgettet til en sådan udskiftning, så derfor besluttede man at tage 
sagen op igen til efteråret.  
 

12. Forslag fra medlemmer vedr. nye medlemmer 
 
Erland tager dette punkt op på næste Bestyrelsesmøde. 
 

13. Nyt fra udvalgene 
 
Bane- og hus 
nye måtter til driving range skal indkøbes, vi skal i gang med dræning, der skal 
køres grus på stier. Endvidere skal vi jo i gang med terrasseprojektet v. Cafeen, ny 
’garage’ til golfbiler i gården samt flisebelægning bagved Cafeen. På arbejdsdagen 
den 24. marts koncentrerer vi os bare om banen. Kontoret sender en reminder 
vedr. arbejdsdag. 
Greenkeeperne er fuldtallige og Leif Graversen fortsætter som frivillig.  
 
Ikke noget at bemærke fra de andre udvalg.  
 

14. Indkomne ideer og forslag fra medlemmer 
 
Ingen 
 

15. Eventuelt 
 
Conny fortalte, at Kontoret havde været på Kursus i den nye Persondataforordning 
fra EU. Det var en jurist fra DGU, der underviste. Loven træder i kraft den 25. maj 
2018, og der kan gives virkelig store bøder. Det viser sig, at næsten alt vi foretager 
os i HVG – og andre golfklubber - er ulovligt iht. til denne nye lov. Juristen ville gå 
hjem og arbejde på nogle fælles tekster, som de forskellige golfklubber så måske 
kan bruge på hjemmesiden, indmeldelsesblanketter etc. Man kunne i øvrigt tilkøbe 
et program hos DGU, som kan hjælpe kontoret med at styre og overvåge alle de 
ting man skal gøre og ikke gøre i forbindelse med den nye persondatalov. Det 
koster 3.000,- om året for 2 brugere.  
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Thomas, som har leveret den nye golfbil i HVG, har tilbudt at få lavet logobolde til 
HVG, som først skal betales, når boldene er solgt. Kontoret kan få flere detaljer 
hos Frede. 
 
Der kommer ca. 10 elever fra Salling Efterskole til sommer.  
 
Kontakt evt. Garanttæpper mht. nye måtter på driving range. Ivan. 
 
Storgaard Media har tilbudt at lave en dronefilm til hjemmesiden, mod at få logo på 
hjemmesiden. Projektet går i gang, når banen står flot og grøn.  
 
Bemærk, at datoen for næste Bestyrelsesmøde er flyttet pga. flere afbud. 

 
Næste møde tirsdag den 17. april 2018  

 

  BESTYRELSEN 


