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Referat af Bestyrelsesmøde den 9. oktober 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 af tjekliste 
 
Der er pt. ikke tilmeldt nogen til hjertestarterkurset d. 22. oktober. 
 
Arbejdsdag  ændres til den 3. november 2018.  
 
Golfbladet skulle have været på besøg den 21. september, men da vejret var 
meget dårligt den dag, blev interviewet klaret pr. tlf. og tilsendte fotos fra banen.  
 
Bror Arnfast er tilmeldt et kursus vedr. de nye golfregler og efterfølgende 
informerer han medlemmerne om de nye regler en aften i Cafeen.  
 

2. Økonomi 
 
Gennemgang af balance pr. 30/9- 18. 
Ikke så meget at bemærke. Greenfee-indtægter svigter stadig lidt, men ellers ser 
regnskabet pt. fint ud. 
 
Restancelisten: 
 
Gennemgået 
 

3. Trænersituation 
 

Trænersituationen drøftes igen på næste møde. 
 

4. Fritspil 
 
Vi fører stadig knebent - stærkt forfulgt af Hjarbæk, som er stormet frem.  
 
I øvrigt er der også indkaldt til Erfamøde den 6. november i Morsø 
 

5. Udmeldelser pr. 1.10.18 
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Til skiftedagen den 1.10.18 er der kommet 44 udmeldelser. Endvidere er der 
udmeldt yderligere 23 i løbet af året p.g.a. sygdom, dødsfald, flytning, manglende 
betaling etc.  
 

6. Sponsorkoncept 
 
Hvert bestyrelsesmedlem fik et eksemplar af de udarbejdede lister m. mulige 
sponsoremner. 
  

7. Energibesparelser 
 
Poul havde, sammen med en konsulent fra OK, lavet et stort stykke arbejde for at 
undersøge eventuelle energibesparelser i Harre Vig, og det er endt ud med et 
tilbud på etablering af et komplet luft-til-vand anlæg i HVG, som ifølge konsulenten, 
ville kunne give HVG en besparelse på 70% i forhold til nuværende forbrug. Det 
ville ovenikøbet kunne finansieres via Kultur og Fritid i form af tilskud og 
besparelser på driftstilskuddet til HVG.  
 

8. Nyt fra udvalgene 
Bane- og husudvalg: 
Ivan gennemgik baneudvalgets referater 
 
Begynderudvalg: Der kommer en 5./6. klasse fra Glyngøre Skole torsdag den 11. 
oktober til spil på par-3 banen. Vi håber, der kunne være et par stykker, som kunne 
have lyst til at blive juniorer i klubben.  
 

9. Indkomne forslag  
Bror Arnfasts har indsendt forslag: 
Da mange medlemmer bruger afstandsmålere (i strid med regel 14.3), foreslår jeg, 
I laver en lokalregel, der tillader det. Fx som vist i tillæg A7. 
(Bror har efter mødet sagt god for den tekst vi har på hjemmesiden, så der skal 
ikke gøres mere) 
 

10. Evt. 
 
Det blev drøftet, om vi kan gøre noget for at gøre opmærksom på os selv i 
forbindelse med Made in Denmark til maj 2019, annoncer eller lign. Måske man i 
den uge skulle prøve at sælge greenfee til 199,- kr. Poul går i tænkeboks. 
 
Det er fremtidigt kontorets ansvar at tjekke, at alle HVG-hold  bliver tilmeldt de rette 
steder i rette tid, men det kræver selvfølgelig, at kontoret får besked om, hvilke 
hold, der allerede er tilmeldt eller ønskes tilmeldt.  
 
 
Cafeen har fået nye åbningstider fra den 1. oktober. Det betyder, at Cafeen kun har 
åben 24 timer pr. uge. I kontrakten står der, de skal holde åben i min. 52 timer indtil 
den 1. november 2018. Bestyrelsen kaldte Gitte over og sagde, de synes det var 
alt for lidt. Gitte gik så med til at holde åben lørdag og søndag indtil kl. 16; så 
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åbningstiderne frem til 1. november hedder: alle hverdage 11 – 14. Weekend 11 – 
16.  
 
Personalemøder skal afholdes i november: 
 
 
 
 
 

Næste bestyrelsesmøde: 
tirsdag den 13. november 2018 
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