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Referat af Bestyrelsesmøde den 17. april 2018 

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

Poul Møller Hansen, John Kold Knudsen, Erland Nielsen 

Sekretær:  Conny S. Andersen 

 

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 
 
Referatet blev godkendt og underskrevet. 
 
Opfølgning på tjeklisten: 
 
Garageprojektet udskydes til senere, når vi får et overblik over, hvor mange penge 
vi har, når terrasseprojektet er færdigt. 
 
Arbejdsdagen forløb rigtig godt med hele 53 tilmeldte medlemmer. Skønt med så 
mange frivillige, der bakker op om klubben og stor ros til de fremmødte. 
 

Der er indkommet 4 gode forslag fra medlemmer til, hvordan vi skaffer nye 
medlemmer. Det er dejligt med forslag fra medlemmerne. Dem vil vi gerne af flere 
af. Begynderudvalget har drøftet dem alle og besluttet følgende: 

 A: Forslag indkommet fra Mogens Vangsgaard om, at klubben skal være mere 
synlig blandt egnens beboere 

 Mogens foreslår forskellige tiltag til hvordan denne synliggørelse kan ske. 

           I princippet er udvalget enige i disse betragtninger og HVG har allerede stået ved 4 
brugser og 1 købmand i området for at reklamere for HVG. Vi har fået forskellige 
tilbagemeldinger om forløbet heraf, og vi har allerede besluttet, at vi tager ca. 5 
indkøbssteder mere i løbet af året.  

 B: Forslag fra Finn Bach om at rekruttere nye golfere blandt egnens sejlklubber 

 Af erfaring ved Finn, at der blandt sejlsportsfolket er nogle som medbringer 
golfudstyret, når de er på sejlferie. Finn tror der kunne være et potentiale af nye 
golfere i sejlklubberne, hvis man udbredte kendskabet til, hvilke muligheder der er til 
at spille golf langs vandvejene. 

 Eventuelt mener Finn, at det var en ide, at få DGU og Dansk Sejlsportsunion til at 
tale sammen og lave en artikel i golfbladene om disse muligheder. 
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 Udvalget ser ikke umiddelbart muligheder, der kan måle sig med indsatsen på dette 
område. Men tror mere på ideen om en landsdækkende indsats via artikler. 

 C: Forslag fra Klaus Darling om et skilt ved A26 om fri golf på par 3 banen 

 Ideen finder udvalget god, men lader sig desværre ikke realisere, idet vi aldrig får 
lov til det af vejmyndighederne. 

 D: Forslag fra Peter Lyngsø om et begynderkursus til en pris a 350 kr. 

 Peter har kendskab til, at Tønder golfklub tager 350 kr. for et begynderkursus. Det 
har givet en medlemsfremgang på 6-7% i Tønder. 

 Vi har taget ideen til os og allerede indført et såkaldt ’prøvespil’ til 300 kr. for 3 mdr.  

           Reklamer på golfbilerne: 

           Poul har solgt reklamer til 4 golfbiler og nævnede muligheden for at også at sælge 
til de gamle golfbiler samt evt. at tilbyde en reklamestreamer op øverst i vinduet. 

 Økonomi 

Balancen blev gennemgået. Intet at tilføje på dette tidlige tidspunkt af året.  
 
Restancelisten blev gennemgået.  
 

2. Fritspil 
 
HVG har kun haft 104 runder de første 3 mdr., hvilket jo, uden tvivl, skyldes det 
dårlige vejr. 
. 

3. Trænersituationen 
 
Intet nyt at berette 
Conny blev bedt om at finde ud af, hvornår Joe starter fællestræning. 
 

4. Golfens Dag den 22. april 
 

Golfens Dag og spil-med-dag/tag en ven med ud, er slået sammen og der er 
reklameret via de sædvanlige kanaler. 
 

5. Evt. salg af golfbiler 
 
Eventuelle salg af gamle golfbiler til klubbens medlemmer.  
Det blev vedtaget, at vi lige skal se tiden lidt an og finde ud af, om vi selv kan bruge 
dem. 
 

6. Nyt Tilbud på Terrassen 
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Salling Entreprenørfirma er startet på den nye terrasse. 
 
Afløb og tagrender skal også ordnes. 
 

7. Gulv i Cafeen 
 
Lenette fra Moland har inspiceret gulvet i Cafeen og har sagt hun synes det er 
pænt, som det er, men at hun anbefalede, at vi fik en gulvmand til at kigge på gulvet 
og vurdere, hvor tit det skal behandles og med hvad – og om det evt. kan vente til 
november, når Cafeen alligevel lukker ned. Desuden anbefalede hun at få nogle 
mere holdbare dutter under stolebenene. Conny undersøger begge dele. 
 

8. Nyt fra udvalgene 
 
Bane- og husudvalg: Den 2. juni bliver der en ny arbejdsdag, hvor der skal males. 
 
Det er besluttet, at Dannebrog for fremtiden skal stå ude ved vejen og byde 
gæsterne velkomne. Flere af bestyrelsesmedlemmerne synes også, der skulle 
være flag på terrassen til gæsterne i Cafeen. Per mente han har 3 flagstænger, der 
ligger derhjemme, som vi må få en af.  
 
Begynderudvalg: Det går godt m. 15 nye medlemmer indtil videre.  
 
Sponsorudvalg: Sten Claudi fra Erhvervsnetværk var på besøg umiddelbart inden 
mødet for, med beklagelse, at meddele, at samarbejdet ikke bliver til noget i første 
omgang, men bliver udskudt til efter sommerferien, da vores kontaktperson har 
trukket sig. Sten Claudi vil i stedet prøve at søge LAG-midler og det er 
omkostningsfrit for os, hvis ikke han får noget ud af det.  
 
Hans Erik har fået en ny 3-årig kontrakt med SparNord. SparNord er meget glade 
for samarbejdet med os, og det er vi skam også. 
Endvidere har Hans Erik tegnet ny 3-årig kontrakt m. Skive Folkeblad. 
 
Hans BJ er blevet tilbudt gratis hjertestarterkurser fra en tidligere læge, som spiller i 
Skive Golfklub. Han tilbyder at undervise hele klubben på én gang eller dele det op i 
klubbens ’klubber-i-klubben’.  Hans BJ går videre med projektet.  
 
 

9. Indkomne ideer og forslag fra medlemmer 

- 

10. Eventuelt 
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Poul fortalte, at APV-skemaerne fra medarbejderne er udfyldt og afleveret. Der var 
kun småting at bemærke og Poul går i gang med at få kigget på de forskellige 
punkter hurtigst muligt ligesom han også vil gennemgå værkstedet inden så længe.  

 

Næste møde afholdes den 8. maj 
 

 
 
 

BESTYRELSEN 


