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Referat af Bestyrelsesmøde den 11. september 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 af tjekliste 

  
Poul kontakter Jan Laumann for at få lagt klinker på trappen til klubhuset inden 
vinter. 

 
Ivan har fået noget info fra DGU vedr. de nye golfregler, som han vil videresende 
til Bror Arnfast snarest. 
 
Ivan fortalte, at man i bane- og husudvalget har snakket med flere forskellige 
omkring de nye fliser på terrassen, som har grimme skjolder. Man mener det vil 
forsvinde med tiden af sig selv. 
 
Trappen til toilet/cafe og personalerum lægges om på næste arbejdsdag, som i 
øvrigt bliver den 13. oktober 2018 
 
Ivan sørger for, via Frede, at få 1-2 tilbud mere på evt. nyt alarm til klubhuset. 

  
Den nye tilbygning til biler er ikke rigtig kommet i gang endnu. Ivan venter på et  
tilbud incl. ingeniørberegninger fra Kims Stål i Jebjerg på de nye spær. Det er 
vigtigt at dimensionerne er korrekte, så det hele ikke braser sammen i en hård 
vinter. 

. 
Hans Erik fortalte, at samarbejdet med Sponsornet (Claudi) er ophørt, og det 
planlagte Erhvervsnetværksmøde 6/9-18 blev aflyst, da der kun var 5 tilmeldte. 
 
APV. Poul har d.d. haft APV-evaluering med personalet og handleplanerne 
hænger både på kontor og værksted.  
 
Poul har ifm. APV undersøgt prisen på et klimaanlæg til kontoret, som har været 
ulidelig varmt i denne sommer.  
Scanheat har et anlæg som både kan køle og varme til alt incl. Kr, 13.000,- 
Bestyrelsen mente vi skulle have 2 tilbud, og forhøre os om priser hos vore 
sponsorer også, så Poul kontakter Salling Elservice og måske Oddense Elservice 
(som dog ikke har en sponsoraftale pt). Et klimaanlæg skal på budgettet i 2019. 
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Greenkeeperne anvender pt. 20 liters dunke til benzin til nogle af maskinerne og 
golfbiler. Det er for tunge og skæve løft. Der undersøges mulighed for evt. at få en 
brugt palleløfter-lift eller måske benzin leveret i 200 l tromle med pumpe på. Poul 
er tovholder. 
Rækværk ved loftet skal laves nu. Desuden er de blevet bedt om at rydde lidt op i 
gamle ting og sager på hylder og især på loftet.  
Der var et ønske om at få fjernbetjeninger til porten til maskinhuset, som de havde 
fået at vide ville koste ca. 2.000,- kr. Til den pris blev det straks bevilliget. 

 

2. Økonomi 

Gennemgang af balance 
Vi er desværre 40.000 bagud med greenfee i forhold til sidste år pr. 31.8.18.  

 
På trods af de manglende greenfeeindtægter ser balancen fornuftig ud.  

 
Restanceliste 
Der mangler kun 10.040,- på restancelisten fra 3 medlemmer.  
 
Der afholdes budget 2019 møde den 20/11-18.  

 
3. Trænersituation 

Hans har haft kontakt til DGU mht. træner. Det er ikke et krav, at klubberne har en 
PGA træner for at kunne uddanne nye prøvemedlemmer. 

 
Erland fik til opgave, at finde ud af i hvor stort et omfang, at eliteholdet, Super 
Veteran holdet og 2. divisions holdet skulle bruge træner timer fremover. 

  
4. Fritspil 

HVG er stadig nr. 1 på listen. 
 

5. Kontingenter 2019 
Punktet udsættes til november bestyrelsesmødet 

 
6. Greenfee 2019 

Punktet udsættes til november bestyrelsesmødet 
. 

7. Antal Matcher i 2019 
Punktet udsættes til november bestyrelsesmødet 

 
8. Privatlivspolitik – Ny persondataforordning 

Godkendt af bestyrelsen og underskrevet af formanden. Arkiveres på kontoret. 
Formanden fik desuden en kopi af det underskrevne dokument. 

 
9. Cafe (fra sidste møde) 

Per refererede til et afholdt møde med cafeen og formændene i klubber i klubben. 
 

10. Nyt fra udvalgene  
Bane  
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Der var bane og husudvalgsmøde i aftes. Hans Johnsen deltog på mødet. Referat 
udsendt til bestyrelsen i dag. 
Der har været flere klager over banen og at græsset ikke bliver slået godt nok.  
 
Eliteudvalg  
Eliteholdet spiller oprykningskamp næste weekend i Esbjerg.  
 
Matchudvalget 
Hjertematchen, samme dag som klubmesterskabernes 1.runde, blev desværre 
aflyst pga. for få tilmeldte.  
Den 23/9-18 er der igen en klubmatch sammen med Klubmesterskabsfinalen. Det 
er en Fur Bryghus Match. Håber medlemmer har tid og lyst til at deltage i denne 
match. 

 
Sponsormatchen, på fredag den 14/9-18, er der styr på. John er matchleder, Hans 
byder velkommen osv. Der er 32 tilmeldt. 
 

11. Indkomne forslag fra medlemmer  
Vi har modtaget et forslag fra Rasmus Schyum, om at lave et godt tilbud til Skive 
College, som har ca. 220 skolehjemselever boende, som ofte keder sig i fritiden, 
og nogle kunne måske lokkes ud og spille på Pay & Play banen. Bestyrelsen gav 
grønt lys for at give dem et tilbud om at spille og leje af bag for 100,- kr. pr. person. 
Jette sender tilbuddet til Rasmus, som vil sætte ”reklamen/tilbuddet” op på deres 
infoskærme på skolen. 
 

12. Eventuelt  
Fredag den 21/9-18 får klubben besøg af Svend Novrup fra Golfbladet, som tager 
en snak med Hans og Per og derefter laver en artikel. 
 
Forslag om at udsende et ”Året der gik”-brev til medlemmer her sidst på sæsonen 
(oktober) hvor i der står, hvorledes det er gået med diverse hold i årets løb og evt. 
hvem der er tovholder for holdene i 2019, hvis nogen vil være med. Så kan dette 
også bruges til ledelsesberetningen til årsregnskabet.  
Kontoret beder tovholderne om en meddelelse om året der gik. 

 
 

Næste bestyrelsesmøde: 
tirsdag den 9 . oktober 2018 

 
 

BESTYRELSEN 


