
 

1 
 

Referat af Bestyrelsesmøde den 13. november 2018 
 
Til stede:   Hans B. Johnsen (gik kl. 17.30), 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 
 
Trappe: 
Poul har udsat projektet med klinker på trappen til klubhuset til foråret. Materialerne 
er købt og leveret. 
 
Garagebyggeri status - Ivan informerede: 
Stig Refsgaard er tovholder på projektet.  Murermester Bent Siewertsen A/S og Dan’s Smede & VVS ApS er bestilt til 

at udføre arbejdet. 
 

Nyt alarmsystem: 
 
Ivan giver Frede grønt lys til at bestille det nye alarmsystem i 2018.  
 
 

2. Økonomi 
 
Gennemgang af balance pr. 30/9- 18. 
Ikke så meget at bemærke lige p.t. 
. 
 

3. Budget 2019 
 
Jette og Hans Erik laver budgettet den 20/11-18 kl. 9.00 
 

4. Kontingenter 2019 
 
Bestyrelsen var enige om et øge kontingentet i 2019. 
 
Et senior medlemskab stiger således årligt fra 5560,- til 5650,- 
Ægtefællerabatten bortfalder, så taksten der også er 5650,- i 2019 
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Fakturagruppe 2018 2019 
Senior 5560 5650 
Senior ægtefælle 5300 5650 
Ungsenior 19-25 år 3400 3500 
Ungsenior studierabat 1750 1800 
Junior 0-18 år 1030 1030 
Passiv 650 670 
Flex 995 1000 
Nærmedlem 1000 1000 
Langdistance 2370 2450 
Par 3 bane 1030 1100 
Prøvemedlem 1500 1500 
   

 
  
 

5. Greenfee 2019 
Greenfee prisen er stort set uændret til 2019. 
 

Greenfee   2016 
       

2.017  2018 2019 

Greenfee hverdage (ikke flex-medlemmer)   
 kr.       

250,00  
 kr.     

250,00  275 
 kr.     

275,00  

Greenfee weekends og helligdage - ikke 

flex       300 
 kr.     

325,00  

Greenfee Flex-medlemmer (normalpris)   
 kr.       

450,00  
 kr.     

350,00  350 
 kr.     

350,00  

Greenfee for junior spillere ½:   
 kr.       

250,00  
 kr.     

125,00  125 
 kr.     

125,00  

10 stk. greenfee (ikke rabat udover det)   
 kr.    

2.500,00  
 kr. 

2.500,00  2.500 
 kr. 

2.700,00  

Par 3 banen    
 kr.       

110,00  
 kr.     

110,00  110 
 kr.     

110,00  

10 stk til Pay & Play   

 kr.       

600,00  
 kr.     

600,00  700 
 kr.     

700,00  

Salg greenfeebilletter styk vis   
 kr.       

250,00  
 kr.     

250,00  275/300 
 kr.     

275,00  

Ugekort - spil hele ugen   
 kr.       

850,00  
 kr.     

850,00  1000 
 kr. 

1.000,00  

Matchfee - kun ved åbne matcher   
 kr.          

80,00  
 kr.       

80,00  50 
 kr.       

50,00  

Ved grupper gives rabat på greenfee      
 

  
6. Sponsorkoncept 2019 

Udsættes til december mødet. 
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7. Antal matcher 2019 
John mener, det skal samme antal som i 2018.  
Toyota-matchen skal være i HVG i 2019. 
Håber der kommer flere deltagere, når matchfee bliver gratis for egne medlemmer i 
2019. 

 
8. Energibesparelser 

Poul har nu fået energiberegningerne fra energirådgiver NiHenergi, hvor 
besparelsen efter 1. år vil være 38151 kr. og en nettobesparelse på 14.884 kr. når 
afdrag på lånet er trukket fra. 
Der er sket ændring i praksis i Skive kommune med hensyn til, at de fratrækker 
momsen, hvilket betyder, at vi selv skal betale momsen. Vi låner derfor 200.000 kr. 
i stedet for de 160.000 kr. som først antaget. Uanset er det stadig en rigtig god 
forretning. 
Lånedokumentet skal nu underskrives. 
Pt. bruger vi ca. 30.000 kwh om året, hvor halvdelen bruges til kontor, værksted, 
klubhus, personalerum, omklædning og oliefyr. Den anden halvdel bruges i 
pumpehuset. 
Vi kommer til at bruge ca. 20.000 kwh mere ved overgang til EL-opvarmning 
således, at vi kommer op på et forbrug på 50.000 kwh. 
Poul har søgt Eniig om en ny afregning og rabat, hvilket allerede har givet en 
besparelse på 3.000 kr. om året den næste 3 år. 
Når anlægget er i drift, kan vi søge Skive Kommune om en reduktion af EL-afgiften. 
Poul sørger for det. 
 
 

9. Personalesamtaler 2018 
Tirsdag den 20/11-18 afholder økonomiudvalget alle personalesamtaler. 
 

10. Trænersituation 
 
Drøftes igen på næste møde. 
 

11. Fritspils møde i Løgstør 
 
Vi fører pr. 31.10.18 stadig med flest besøgende. 
 
Hans BJ og Per L. var til Fritspilsmøde i Løgstør den 6. november.  
Ikke meget nyt fra det møde.  
 
De samme 9 klubber fortsætter i 2019 og prisen er uændret 900,- kr.  

. 
 

12. Erfa/Samarbejdsmøde ”De 5 klubber” i Morsø 29/10-18. 
 
Hans og Poul deltog på mødet. Der kommer ikke referat i år. 
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Der var blevet drøftet muligheden for at laves et fælles ”elitehold for damer” i HVG, 
Morsø og Skive, da ingen af klubberne selv kan stille hold. Ingen konklusion på 
det. 
 
Mht. begyndere, så bruger NVG forårets åbne huse hos div. Bilforhandlere til at 
reklamere og måske skaffe nye begyndere. Skive deltager på foråsmesse i KCL, 
og kunne ikke forstå at vi ikke også var med. Så vi deltager gerne i 2019. Erland 
undersøger dato for messen. 
 
Næste møde i Erfa-gruppen er den 28/10-2019 i Nordvestjysk 
Sommermatchen afholdes den 7/7-2019 i Harre Vig. 

  
13. Opfølgning på APV 

 
Fjernbetjening til porten er købt og monteret til stor tilfredshed for greenkeeperne. 
 
Benzin (600-1000 l årligt) leveres fremover på en palle i 200 l tønder med 
håndpumpe.  
Pallen skal så løftes med en gaffel løfter hen til den maskine, der skal tankes. 
AP Graversen har foræret klubben en brugt El gaffel palleløfter. Tak til Graversen. 
 
Der er sat en tidsfrist på oprydning og opsætning af rækværk på APV, den skal 
overholdes. Ivan rykker Vagn. 
 
21/11+22/11 monteres varmepumpen på kontoret. 

 
14. Generalforsamling 2019 

 
Dato: 21/2-2019 kl. 19.00. 
På valg: Hans, Hans Erik, Per og Ivan. 
 

15. Nyt fra udvalgene 
 
Bane- og husudvalg: Arbejdsdagen den 3/11 gik super godt. Dejligt med en 
masse frivillige hjælpere. Tak til dem. 
 
Skov har sponseret en bærbar pc til Frede til begynderundervisningen. Tak til Skov 
for gaven. 
 
Baneservice:  Per spørger Tommy Friis om han fortsætter i 2019 
 
Begynderudvalg: Per foreslog By-dage/uger for begyndere. Per laver et oplæg til 
konceptet. 
 
Bror Arnfast skal til Brøndby til møde/kursus i de nye golfregler.  
Bror har ansvaret for at få bestilt nye golfregel-bøger evt. fælles køb med Skive og 
Morsø, som vi tidl. har gjort for at få lidt mængderabat. 
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Eliteudvalg:  Vi er i 2019 kommet i pulje med Morsø, Lemvig og Viborg. 
Rasmus Schyum stopper som holdkaptajn. 
 
Pr. udvalg:  Poul har i går været til møde på Hvalpsundfærgen omkring et 
samarbejde om at trække nogen af de mange tusinde gæster til Made in Denmark i 
maj til Salling og benytte vore turistattraktioner.  
Der ventes nu på et udspil fra Færge-farten om hvad de vil tilbyde i rabat, så det 
ikke kun er alle andre lokale campingpladser, museer osv. der skal ”betale”. 
 

16. Indkomne forslag  
Intet modtaget 
 

17. Evt. 
Ivan foreslog, at kontoret kontakter nogle klubber for at bytte greenfeebilletter, da vi 
bruger dem til præmier til arbejdsdage og lageret snart er brugt. 
 
Jette har lavet et nyhedsbrev ”Året der Gik”, med indkommet info fra de forskellige 
hold i HVG. Brevet udsendes pr. mail til alle medlemmer ca. 1.12.18 som en 
julehilsen. 
 
Per Asmussen har sendt en mail 12/11-18 omkring brug af banen, hvor mange ikke 
følger reglerne om at alle starter på hul 1.  
Erland og Per, som var blandt ”synderne” kontakter Per Asmussen med svar på 
hans mail. 
 
 

Næste bestyrelsesmøde: 
tirsdag den 11. december 2018 

 
 


