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Referat af Bestyrelsesmøde den 12. februar 2019 
 
Til stede:    Hans B. Johnsen, Hans Erik Nielsen, Per Linderoth, Ivan 

Skovsted, Poul Møller Hansen, Erland Nielsen 
 
Fraværende: John K. Knudsen 
 
Sekretær:  Conny S. Andersen 
 

 

 
1. Godkendelse af referat fra sidste møde 

 
Referatet blev godkendt og underskrevet. 
 

Opfølgning af tjekliste 
 
 
Erland spørger Sildeholdet om der er nogen, der kunne tænke sig at hjælpe på 
messen.  

 
 
Poul arbejder videre med solcelle-projektet.  
 
Poul har bedt Revisor Thomas Rask om at finde ud af, om der kunne findes flere 
besparelser/fradrag vedr. det nye energianlæg, men det lader ikke til at være 
tilfældet.  
 

2. Økonomi / regnskab 2018 
 
Regnskabet udviser nu et overskud på 38.000,- efter revisor Thomas Rask har 
indregnet kursregulering og afskrivninger.  
 
Bestyrelsen godkendte dette regnskab til fremlæggelse på Generalforsamlingen.  
 
Hans Erik Nielsen pointerede igen vigtigheden af, at Bestyrelsen får holdt et møde 
med Nykredit hurtigst muligt, da vi snart skal til at afdrage på det store lån.  
 
Restanceliste 
 
Der er lige gået kontingentbetalinger ind den 1. februar, så der foreligger ikke en 
restanceliste endnu  
 

3. Budget 2019 
 
Blev godkendt på bestyrelsesmødet i januar  
 

4. Anlægsønsker 2019 + 2020  
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Imod forventning fik vi afslag på vores ansøgning om nyt styresystem til 
vandingsanlægget samt nyt tørkloset.  
Vi stod som nr. 9 og 10 på listen, men Kulturudvalget valgte at rykke os ned på 
plads nr. 15 og 16, og dermed var der ingen penge til Harre Vig i denne omgang. 

 
 

5. Generalforsamling 2019 
 
 
OK og Spar Nord kommer med et lille indlæg. 
 
 

6. Fritspil  
 

Intet at bemærke på dette tidlige tidspunkt 
 

7. Trænersituation 
 

Vi mangler at høre endeligt fra Skive om de vil hjælpe os. 
Hans BJ har henvendt sig til alle de andre Fritspilsklubber for at høre om de kunne 
hjælpe, men det lader ikke til at være tilfældet. 
Eliteholdet vil gerne træne tirsdage 16:30 – 18. 
 

8. Junior Greenfee aftale 
 
Dette punkt udgår, da vi allerede har en sådan aftale. 
 

9. SIS- repræsentantskabsmøde 2019 
 
Hans Erik spurgte om ikke, der var nogen af bestyrelsesmedlemmerne, der ville 
med, det lod ikke til at være tilfældet. Hans Erik skal være dirigent. 
 

10. I-charge 
 

Jette har haft besøg af en sælger fra I-charge – drøftes igen på næste møde. 
  
 

11. Nyt fra udvalgene 
 
Bane- og husudvalg: Skal der bund i den nye garage? Der er ikke fliser nok, da 
Salling Entreprenør har fået en del af de gamle terrassefliser. Man blev enige om, 
at det var fint nok bare med grus i bunden.  
 
Ivan spurgte om vinterbanen bliver brugt, da der går mange arbejdstimer med at 
sætte den. Det blev vedtaget at køre videre med vinterbanen indtil efterår/vinter 
2019/2020, og så skal der ikke laves vinterbane mere. I tilfælde af frost kan Par-3 
banen benyttes.  
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Vandtog købes ikke endnu. Udsættes. 
 
Conny spurgte om der evt. kunne blive malet i gangen til næste arbejdsdag. Ivan 
tager det med på listen.  
 
PR-udvalg: Poul er i fuld gang med at tegne annoncer til den nye sæson.  
Hans BJ har styr på annoncen ’golfferie’ med Morsø Golfklub.  

 
Sponsorudvalg: Hans Erik har fornyet sponsoraftalen m. Scanlak. 
 

12. Indkomne Forslag 
- 
 

13. Eventuelt 
 

 
Vagn har haft besøg fra TDC, som har foreslået en billigere løsning til vores 
telefoner. Der er grønt lys fra Bestyrelsen til at gå videre med projektet, bare vi kan 
spare nogle penge.  
 
Der er kommet en mail fra Skive Kommune med et tilbud om at komme med i en 
brochure vedr. sommerskoler. Vi er ikke interesseret heri.  
 
 

 
BESTYRELSEN 


