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Referat af Bestyrelsesmøde den 12. marts 2019 
 
Til stede:    Hans B. Johnsen, Ivan Skovsted, Inglev Jensen,  
  Stig Rimmer Refsgaard, Poul Møller Hansen, Erland A. Nielsen, 

John Kold Knudsen. 
 
Sekretær:  Jette Thomsen 
 
 

 
1. Godkendelse af referat fra sidste møde 

 
De 2 nye bestyrelsesmedlemmer: Inglev Jensen og Stig Rimmer Refsgaard blev 
budt velkommen. 
 
Referatet blev godkendt og underskrevet. 
 

Opfølgning af tjekliste 
 

Ivan fortalte, at der snarest findes et tidspunkt og så vi kan få malet i entre i 
klubhuset samt i gang og på toiletter ved cafe. 

 
Inglev mente ikke at man kunne søge om puttebanen ved DIF, da det helst skal 
være noget for at fremme medlemstallet eller for juniorer. Der kunne i stedet søges 
til fx juniorlejren, annoncer, og til forskelligt træningsudstyr. Inglev sørger for at 
søge inden 1.4.19. 
 
 

2. Økonomi / regnskab 2018 
Den nye kasserer, Inglev Jensen, gennemgik kort balancen for de første 2 måneder 
2019. Og fik afklaret nogle spørgsmål om hvordan vi plejer at gøre. 
 
Kassekreditten i Spar Nord Skal genforhandles inden 1/6-19. Inglev kontakter 
Mogens Sørensen. 
Hans Johnsen har allerede haft kontakt til Nykredits kundeservice. Vi har 
afdragsfrihed til 2021.Inglev og Hans kontakter Nykredit igen til efteråret 2019. 
 
Restanceliste 
Restancelisten blev gennemgået, der udsendes rykkere i næste uge. 
 

3. Evaluering af Generalforsamling + fordeling af udvalgsposter 
Generalforsamlingen gik planmæssigt og der var ros til det store fremmøde fra 
klubbens medlemmer. Der var ca. 100 deltagere i alt. 
 
Fordeling af udvalgsposter: 
 
APV-udvalg: Nyt udvalg 2019: Poul formand + Erland 
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Bane- og husudvalg: Ivan formand + Stig, Bo, Vagn, Leif G, Frede & Svend Erik 
 
Baneservice: Tommy Friis formand 
 
Eliteudvalg: Ivan formand + Torben Svenningsen holdleder 
 
Handicapudvalg: Ivan formand + Frede 

 
Juniorudvalg: John formand + Kim D.  
 
Matchudvalg: John formand + Ivan 
 
Rekruttering og Begynderudvalg (R&B):  Erland formand + Poul, Helle Yde, 
Frede, Tove og Lillian Hundahl. 
 
Sponsorudvalg: Stig formand + Jette Bach 
 
PR-udvalg: Poul formand 
 
Økonomi- og Personaleudvalg: Hans formand + Inglev og Erland 
 
Kontoret opdaterer dette på hjemmesiden snarest 
 

4. Trænersituationen 
Trænersituationen blev drøftet og der er pt. flere i spil. Hans og Inglev får en aftale 
på plads snarest. 
 

5. Fritspil 
Intet at bemærke på dette tidlige tidspunkt 
 

6. SIS-Ansøgninger 
Jette har 27/2-19 indsendt SIS-ansøgning for 2020 på: 
1. Tørkloset på banen 65.000,- 
2. Vandingsanlæg- styresystem 150.000,- kr. 
3. Puttinggreen – etablering af ny: 152.450,- kr. 
 

7. Solceller 
Poul gennemgik det rundsendte materiale. 
Kommunen forlanger en uvildigt rapport for at godkende lånet på 130.000,- + 
moms.  
 
Mht. lånet til varmeanlægget, så vil klubbens afdrag på lånet blive fratrukket i det 
årlige lokaletilskud. Der er iflg. Erland normal praksis i kommunen. 
 

8. Nytegninger af Sponsorer 
Hele bestyrelsen har afholdt et sponsormøde sammen med Jette Bach og Hans 
Erik Nielsen den 28/2-19, og uddelt diverse sponsoremner til hinanden.  
Kontoret har renskrevet sponsorkonceptet, som blev udleveret d.d.  
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Bestyrelsen ønsker at få en sponsormappe til alle som indeholder: 
*Sponsorkonceptet. 
*Sponsorkontrakter på Guld, Sølv og Bronze-sponsoraterne samt 1 på 
bilsponsorater som er klar til at blive udfyldt og underskrevet. 
*Et par brochurer fra klubben 
*et eksemplar af ”Startpakken” som de kan få (bestilles på kontoret) ved at 
underskrive mens vi er der. 
 
Kontoret laver disse mapper snarest i samråd med Stig. 
 

9. Evaluering af deltagelse i Forårs Messen i Skive 
Flot stand vi havde derude.  
Fint vi viser flaget, og skal helt sikker med igen i 2020. 
Mange mennesker var forbi standen og vi fik udleveret 150 gratis billetter til par 3 
banen incl. lån af udstyr i en puttekonkurrence.  
Vi havde givet 2 gaver a 1500,- kr’s begyndermedlemskab til Messens 
udtrækninger, men de blev ikke afhentet. Erland spørger Gunnar om vi kan forvente 
de bliver det nu. 
 
Vi skal på næste Åbent hus arr. spørge gæsterne om hvor de har set vores 
annonce. 
 
Erland sørger for uddeling af 5-600 kopier af åbent hus arr. via klubber i klubben 
som bliver bedt om, at hver spiller skal aflevere i 10 postkasser på vejen snarest.  

 
10. Anvendelse af gaveæsker med startpakke 

De nye startpakker (i sorte æsker) til en værdi af 300,- til et 3 måneders 
prøvemedlemskab kan nu købes via www.dgushop.dk  
 
Når folk bestiller derinde, betales med kreditkort og DGU sørger for gratis levering 
inden for 1-3 hverdage til kunden. Vi modtager pengene direkte på vores konto via 
DIBS. 
 
De kunne være oplagt gave ideer til fx mors dag, fars dag, fødselsdage, 
værtindegave til påske, til naboen, til en god ven osv. (kan ikke byttes). 
 
Erland foreslog, at vi giver en Startpakke til alle sponsorer til Sponsormatchen i juni, 
som de måske kan udlodde til årets medarbejder eller lign. Det blev vedtaget. 
 
Hvis vi/klubben bestiller Startpakkerne hjem til salg/gaver, så skal vi betale 40 kr. 
pr. æske til DGU. Så det er bedst hvis folk selv bestiller direkte på hjemmesiden. 

 
 

11. Nyhedsbreve fremover 
Hidtil har Hans Erik læst ”korrektur” på bestyrelsesreferaterne og fjernet det, som er 
fortroligt. Resten sendes retur til kontoret, som så lægger det op på hjemmesiden 
som et nyhedsbrev. Hans meldte sig til, at tage over. 

 

http://www.dgushop.dk/
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12. Nyt fra udvalgene 
 
APV-udvalg: Nyt udvalg 2019: Poul formand + Erland 
 
Bane- og husudvalg: Stig undersøger hvordan det går med de 3 døre der skal 
skiftes. 
 Leif Graversen har lavet en bunker-pleje gruppe, som snart går i gang. 
Ivan har spurgt på Nomi, hvad der skal ske med alle de gamle skraldespande, når 
vi til efterår skal have nye i Skive Kommune. De gamle må folk selv beholde, så 
Ivan vil til den tid spørge om der evt. er nogle medlemmer som gerne vil donere den 
gamle til klubben, så vi kan få skiftet rundt på banen. 
Garagebyggeriet er nu næsten færdig. 
Husk arbejdsdag den 23/3-19 –tilmelding på golfbox.. 
 
Baneservice: Tommy har indsendt nye datoer til kontoret, som har lovet at hjælpe 
med at opdatere listen for ham. De starter til maj. 
 
R& B udvalg: Erland fortalte at der kommer 3 åbent hus arrangementer: lørdag 
den 6/4-19, Golfens dag søndag den 28/4-19 og søndag den 11/8-19. 
Velkommen til ny i begynderudvalget: Lilian Hundahl 
Bestyrelsen ønsker et referat fra begynderudvalgsmøderne sendt ud. Jette sender 
det fra mødet den 28/2 med dette referat ud. 
 
Eliteudvalg: intet nyt 
 
Handicapudvalg: Ivan fortalte at ifølge de nye lokale regler, så må der gerne 
handicapreguleres, selv om der lægges op overalt på banen.  
Desuden gælder fx ifm. flis på hul 2 i HVG: Man må fjerne løse naturgenstande (f.eks. 
flis), men bolden må ikke flytte sig og man må IKKE droppe fri. 
 
Juniorudvalg: Der har været juniormøde med John, Helle, Kim og Rasmus. De 
overvejer at forsøge med sam-træning ca. 1 gang om måneden med Morsø eller 
Skive, så den ene pige vi har pt. måske ikke helt mister lysten til at være med. 
 
Matchudvalg: Matcherne lægges på golfbox og kalenderen. 
 
Sponsorudvalg: se punkt.8 
 
PR-udvalg: Poul nævnte bl.a. disse steder, som HVG annoncerer i år: Golf Bladet, 
Nordic Golfers, Sommeravisen, Jyllandsavisen i SydNorge, DK 
Autocamperforening, Salling Avis, Flytteguiden, Reklamesøjler i Skive kommune, 
Radio Limfjord, Salling Web, Forårsmessen, Hjemmesiden, Facebook og der 
kommer sikkert flere steder. 
 
Økonomi og Personaleudvalg: intet nyt 
 

13. Indkomne Forslag 
- 
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14. Eventuelt 
 

Persondata til klubber i klubben.  
Kontoret spurgte om hvordan bestyrelsen fortolker disse regler. Inglev undersøger 
ved sin datter som er jurist. 
 
Ung kræft Skive vil gerne herud og spille 4-9 pers. Erland tager hånd om dem. 
 
Besøg 15/5-19 
Hans har i samråd med Conny, sagt ja til få besøg af 30-35 gæster fra Harre Vig 
Egnens folkeuniversitet kl. 19.30-21.00 i klubhuset den 15/5-19. Ok med Gitte.  
 
Banevandring  
Erland foreslog også at lave nogle banevandringer sammen med en naturvejleder 
en gang i år. God ide. 
 
Plansliber. Poul forsøger at sælge den gamle plansliber til 500-1000 kr. på nettet. 
 
NVG Golfshop –tøj demo 
John har forsøgt, at få fat i Golfshoppen fra NVG, som vi sidste efterår lavede en 
aftale om at de skulle komme et par gange i år i en weekend og udstille tøj mv. 
John fortsætter med at forsøg at få fat i dem for at høre om de stadig er 
interesseret. 
 
Vi skal have bestilt nogle ny klubtrøjer.  
Conny har fået et tilbud fra Bjørn/Bjarne fra Sport24 i Skive:  
De har en postkasserød bluse fra Yoma (Spanien), som også Skive Golfklub og 
Skive Tennisklub har.  
De siger det er en fantastisk kvalitet til fhv. billige penge. 
Intersport har altid et pænt lager, og den udgår ikke, som de forskellige designs fra 
f.eks. Puma, gør.  Man skal ikke købe et vist antal ad gangen.  
HVG kan få den til samme pris som Skive Golfklub og Skive Tennisklub, nemlig 199 
kr. pr. stk. inkl. moms + logo (ca. 14 kr. for tryk – broderi er dyrere).   
Endvidere har jeg også fået en prøve fra Sloth Wear (internetfirma), som også kan 
fås til 199 kr. inkl. logotryk, + moms.  
 
Bestyrelsen var stort set enige om at de ikke skulle være magen til Skive golfklubs 
trøjer, men måske en anden farve. Ivan var dog ikke helt enig i at farven skal 
skiftes, da der er mange, som inden for de sidste par år, har købt den røde model.  
 
Klubben havde tidligere blå som klubfarve, siger nogle medlemmer efterfølgende. 
Bemærk dog at Morsø GK. også spiller i blå. 
 
John og Erland arbejder videre med trøjebestilling. 
Næste møde 9. april 2019 

 
Bestyrelsen 


