
1 
 

Referat af Bestyrelsesmøde den 8. maj 2018 

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

Poul Møller Hansen, John Kold Knudsen, Erland Nielsen 

Sekretær:  Jette Thomsen 

 

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 
 
Referatet blev godkendt og underskrevet. 
 
Opfølgning på tjeklisten: 
 

Garageprojektet sættes i gang nu. Ivan sætter det i gang. 

Rene Nielsen skal begynde med soklen.  

Hos Roslev trælast har 2x15.000,- kr. i sponsorpenge fra sidste år og i år til køb af 
materialer.   

 
Fællestræning  
Det er en aftale, at træneren skal arrangere 4x fællestræning for alle medlemmer (2 
om foråret og 2 efter sommerferien). Hans rykker ham for nogle datoer. 
 
Persondataforordning 
Kontoret laver i første omgang en mappe til div. Papirer om det. Hans Erik 
udleverede en kopi af det de bruger i Skive Teater forening, som vi kan 
omformulere og genbruge i HVG. Send kopi til bestyrelsen, når det er renskrevet. 
 
Hjertestarterkursus 
Hans kender en som vil lave et hjertestarterkursus gratis for medarbejdere og 
interesserede medlemmer. Det bestiller Hans. 
 
Flagstang 
Per har en flagstang vi kan afhente gratis. Per giver banepersonalet besked. 

 Reklamer på golfbilerne: 

Poul har solgt endnu en reklame(Salling El-service) til en golfbil. Prisen er nu sat 
ned til 2000,- kr. for en reklameplads på siden af bilerne (pr side). 
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2. Økonomi 
Balancen blev gennemgået. Intet at tilføje. Pt. Overskud på 594.532,- Afskrivning 
er ikke bogført.  
 
Restancelisten blev gennemgået.  
 
 

3. Fritspil 
Pr. 30.4.18 er Harre Vig nr. 2 på fritspilslisten 
. 
 

4. Trænersituationen 

.Intet nyt at berette. 

 
 

5. Afbud til Cafeen 
 
Hans laver en aftale med Gitte om, at det må være rettidigt at melde afbud senest 3 
timer før forventet spisning.  

 

6. Sponsormatch 2018 

Årets sponsormatch var planlagt til den 15/6-18, men da mange har travlt med en 
masse her op til sommerferien, vil bestyrelsen i år flytte sponsormatchen til fredag 
den 14. september Kontoret sender ca. 1.6. breve ud til sponsorer, inkl. 
bilsponsorer, om, at matchen flyttes til ny dato. 

 
7. DIF og DGI’s foreningspulje 

Hans Erik sørger for at få sendt en ansøgning. 
Forslag til mulige ting der kan søges: 
* 10begyndersæt a ca 1500,- kr (John finder pris) 
* 5 stk puttebaner a 500,- kr 
* 10 nye trolly (John finder en pris) 
 
 

8. Kørselsgodtgørelse 
Der gives kørselsgodtgørelse 1,94 kr. pr km til de hold der spiller i DGU-turneringer 
(eliteholdet, superveteran og 2.div-holdet i 2018) Man opfordres dog til så vidt mulig 
at lave samkørsel. Desuden kan disse hold få 75,- til mad hver gang pr spiller.  
Elite holdet har dog valgt at købe trøjer til holdet i stedet for kørepenge og mad. 
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Der er budgetteret med 6000,- til eliteholdet og 6000,- til de 2 andre hold fælles i 
2018. 
 
 

9. Nyt fra udvalgene 
 
Bane- og husudvalg: Der var baneudvalgsmøde den 7/5-18.  
Ivan og Hans Erik rykker Pia/Salling Entreprenør for at få færdiggjort terrasse og 
puttinggreen senest den 27/5, hvor der i forbindelse med Salling Efterskolematch 
arrangeres en terasseindvielse kl 9.00, hvor klubben er vært ved en dram.  
 
Der er sat borde og bænke op på hul 10 i sidste weekend. 
 
Baneservice:  Jørgen Stagstrup har igen i år været behjælpelig med at lave 
arbejdsplanen. Tommy Friis er tovholder. 
 
Begynderudvalg:pt. 16 prøvemedlemmer(300,-) + 4 nybegyndere(1500,-) samt 11 
fra Salling Efterskole (700,-) 
Til Golfens Dag den 22/4 var der 6 deltagere, heraf er 3 startet som prøvemedlem. 
 
Pr-udvalg:Der annonceres på facebook, hjemmeside samt i Golf bladet med den 
nye annonce for greenfeegæster. 
 
Eliteudvalg: Eliteholdet vandt mod Norddjurs og Tange Sø i sidste weekend 
 
Handicapudvalg: opfordrer folk til at søge, hvis de synes deres handicap er for 
lavt. 
 
Juniorudvalg: Kontoret spørger Joe om hvor mange der er pt.  
 
Matchudvalg: Næste match er 27/5-18 Salling Efterskole Match 
 
Sponsorudvalg: Sten Claudi fra Erhvervsnetværk vil gerne starte igen i uge 27-28 
med at kontakte firmaer og forventer 1. netværksmøde i uge 33. 
Vi har fået afslag på 100.000,- fra NordeaFonden 
 
 
Poul har kontaktet både Sign4you og Dekolet og bestilt klistermærker til 
golfbilsponsorerne (de skal selv betale), men vi har ikke fået noget på bilerne 
endnu. Det må være sponsors problem. 
 
 

10. Indkomne ideer og forslag fra medlemmer 
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-Der er indkommet et forslag om at lave parkering for elscootere. De kan ikke være 
i bagskabene, og skal helst kunne låses inde. 

Dette er indtænkt i det nye parkeringshus, hvor byggeriet snarest sættes i gang. 

 

11. Eventuelt 
Ivan fortalte at Skov har lavet en pulje med sponsorpenge til 15 projekter, som kan 
søges af lokale foreninger. Eneste krav er, at de skal have en eller anden form for 
modydelse til gavn for Skov og deres personale. HVG kan fx tilbyde Skov en gratis 
Company Day. Ivan søger. 
 
 

.  

 

Næste møde afholdes den 12. juni 
 

                                    BESTYRELSEN 


