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Referat af Bestyrelsesmøde den 8. januar 2019 
 
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 

 
 
Forårsmesse i KCL 9.+10. marts 2019 
Erland er tovholder.  
Poul sørger for at få bestilt 2-3 roller-up reklamesøjler (John undersøger hvor SE, 
plejer at bestille dem) 
Erland sørger for puttebaner 

Der er brug for ca. 8-10 personer til at være på standen fordelt på 2 timers vagter. 
Tilmelding på arbejdsplanen i klubhuset. Kontoret laver ”arbejdsplan” til hjælpere. 
Alle hjælpere på standen, skal have en rød HVG logo trøje på, hvis man ikke selv 
har en, kan vi hjælpe med at finde en de kan låne. 

      Standen stilles op fredag den 8/3-19. Erland, Hans og John sørger for dette. 
Kontoret tjekker om vi har div brochurer og info om opstart af nye begynderhold 
osv. 
Der bestilles ekstra golfaviser hjem, til uddeling på standen.(kontoret) 
Der laves en konkurrence fx om, at gætte hvor mange bolde der er i et eller andet 
glas eller lign.  
Gevinster: fribilletter til par 3 banen –kontoret laver nogle gavekort på det. 
Hovedpræmie kunne være 1 gratis golfuddannelse/prøvemedlemskab i 2019. 
 

2. Økonomi  
 

Det endelige regnskab for 2018 gennemgås på mødet i februar. 
Afskrivninger blev drøftet og det vendes med revisor. 
 

3. Budget 2019  
Det nye budget for 2019 blev gennemgået.  
Det viser et forventet overskud på 27.922,- i 2019 incl. investering i en 
”vandindtrækningsmaskine” til vanding på banen. 
Budgettet blev godkendt af bestyrelsen og sendes til efterretning på 
generalforsamlingen. 
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4. Fritspil 
HVG er nr. 1 i 2018 med flest gæster. 
Vi skal have 77,- kr. pr spillet runde dvs. kr. 229.237,- kr. i alt for 2018 hvilket svarer 
til ca. 18 % af den samlede pulje på 1.259.932,- kr. 
 

5. Trænersituation 
Helle Yde er ansat pr. 1.4.2019 som junior- og bredde/begynder-træner.  

 
6. Generalforsamling 21.2.2019 kl. 19.00 

 
 
Delberetninger fra alle udvalg indsendes til kontoret senest den 20/1-19, som så 
videresender samlet til Hans. 
 
Hans Erik har aftalt med Mogens Sørensen fra Spar Nord, at de er vært ved kaffen 
samt at de kommer med et kort oplæg inden generalforsamlingen. 
 
Lars Kopp har sagt ja til dirigentposten igen i år. 
 
Ivan sørger for alt vedr. it. 
 
Indkaldelse og dagsorden udsendes ca. 1.2.19 (senest 14 dage før) på golfbox og 
mail. 
 
 
På valg: 
Hans: modtager genvalg  
Hans Erik: stopper  
Per: Stopper  
Ivan: modtager genvalg  

 
. 

7. Lokale og aktivitetstilskud Skive Kommune  
Hans Erik sørger for, at få søgt om dette på kommunen senest den 25/1-19. Der er 
aftalt møde med Jette og Conny den 21/1-19 kl. 9.00 om det. 

 
8. Nyt fra Udvalgene 

 
Bane- og husudvalg: Ivan mener banen ser fin ud efter årstiden. Garagebyggeriet 
er nu i fuld gang. 
 
Pr-Udvalg: Poul er i fuld gang med annoncer til foråret til div. Aviser og blade. Han 
har valgt at vi i gen skal annoncere i Norge, da vi sidste år fik ca. 10.000,- i 
greenfee fra udenlandske gæster. 
Salling Avis kommer ud og laver et interview med Poul omkring de mange hole in 
one vi har på banen, så der vil han forsøge at få lidt gratis reklame med ind i 
artiklen. 
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Sponsorudvalg: Hans Erik fortalte, at vi har gentegnet kontrakt med Roslev Trælast 
for 2019 og 2020. 
 
Matchudvalg: John har lavet en matchkalender for 2019, som snarest bookes ind i 
golfbox.  
 
 
Der bliver følgende 3 klubmatcher i foråret og 3 i efteråret: (med forbehold) 
 
7. april: Hancock Åbningsmatch 
1. juni: Klubmatch 
22. juni: Toyota match fælles med Skive i Harre Vig  
10. august: Klubmatch 
22. september: Fur Bryghus match (sammen med klubmesterskabs finale) 
26. oktober: Cafeens Afslutningsmatch 
 
Desuden kan følgende datoer nævnes: 
28. april: Golfens dag 
12. maj: BKF (privatmatch) 
23.-26. maj Made in Denmark i Himmerland 
9. juni: BKF (privatmatch) 
31. aug: Klubmesterskaber slagspil 1. runde 
1. sept: Klubmesterskaber slagspil 2. runde 
8. sept.: BKF (privatmatch) 
21. sept: Klubmesterskaber hulspil 1.+2. runde 
22. sept: Klubmesterskaber hulspil finale 
 

9. Indkomne Ideer fra medlemmer 
Ingen 
 

10. Eventuelt 
 

 
Vi har modtaget en mail fra Jan Frimodt om at han har startet en online golfavis 
”GreenReader”, og håber vi vil være med til at sprede budskabet på vores 
hjemmeside mv. Det koster ikke klubben noget, så det er iflg. Bestyrelsen ok.  

 
Hans Erik mindede om, at det er den 23/3-19, at vi kan komme til 
repræsentantskabsmøde i Kolding.  
 
Kirsten Lavgesen har sendt en mail om, at hun ikke ønsker at fortsætte med 
opdateringer på facebook, da hun i år stort set ikke har modtaget info fra klubberne 
i klubben. Conny overtager facebook ansvaret fremover. 

 
Kirsten har tilbudt at fortsætte med opdateringer på Instagram. Kontoret giver 
hende besked om at det er ok. 
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Klubben indstiller Alex Furbo til hyldning ved Mesteringsfesten i marts 2019 i Skive 
kommune:  

GOLF:  
Vinder af DGU 
Juniorcup JC18 drenge 
Landsfinalen  

11. juli 2018 i Birkemose 
Golfklub  

 
 

Næste møde den 12. februar 2019 
 
 

 
 

BESTYRELSEN 


