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Referat af Bestyrelsesmøde den 9. april 2019 
 
Til stede:    Hans B. Johnsen, Ivan Skovsted, Inglev Jensen,  
  Stig Rimmer Refsgaard, Poul Møller Hansen, Erland A. Nielsen, 

John Kold Knudsen. 
 
Sekretær:  Conny S. Andersen 
 

 

 
1. Godkendelse af referat fra sidste møde 

 
Referatet blev godkendt og underskrevet, med den bemærkning af Hans BJ under 
punkt ’11. Nyhedsbreve fremover’, at Hans har aftalt med kontoret, at de laver 
udkast til Nyhedsbrev, som sendes til godkendelse hos Hans inden det sættes på 
hjemmesiden.  
 

Opfølgning af tjekliste 
 

Tjeklisten blev gennemgået. 
 
Bestyrelsesmedlemmerne fik hver især udleveret NGU og DGU kort.  
 
Inglev har søgt DIF Foreningspulje om 165.000,- til puttebane, jf. tilbud fra Bo, samt 
nogle redskaber til Helle.  
 
Inglev har talt med sin datter, som er jurist, vedr. persondataforvaltning i Harre Vig 
og hun mener godt vi må sende lister til udvalgsformænd o.lign. med oplysninger 
om medlemmer m. tlf.-og e-mail-opl. Medlemmerne har selv afleveret oplysningerne 
og de bliver kun brugt i klub-regi, og videregives ikke til 3. mand, og der er ikke tale 
om personfølsomme oplysninger.  
 
Inglev har haft et positivt møde med SparNord.  
 
Der var 3 til åben bane. Erland var meget skuffet over, at der kom så få, men de 3, 
der kom, er alle i gang med golfuddannelsen. Erland havde spurgt dem, om de 
havde set nogen af vore annoncer i forbindelse med arrangementet, men 2 af dem 
var kommet efter et besøg på Forårsmessen og den sidste var kommet via et 
medlem.  
 
Ung kræft arrangement i Skive d. 25.06.19. Erland deltager. 
 
Klubtrøjer er bestilt i hvide m. sorte ærmer. Der kan også fås windbreaker, korte og 
lange bukser til. Der kommer til at stå en gine i gangen med alt tøjet på. 
 
Der bliver et modeshow i Harre Vig den 9. maj 2019 kl. 19:00. Shoppen fra NVG 
kommer og viser deres kollektion. Der skal bruges nogle modeller. Flere fra 
dameklubben står til disposition + Hans BJ. I juni vil der blive en wedge-dag.  
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Poul har sat slibemaskinen til salg på face-book flere steder.  
 
Mht. fliser på trappen ind til kontor og klubhus mangler vi en flisemaskine og en 
person til at hjælpe Poul. Stig spørger Bent Siewertsen om han har en flisemaskine 
vi må låne.  
 

2. Økonomi 
 
Gennemgang af balancen: Der var ikke så meget at sige på dette tidlige tidspunkt 
af året. 
 
Restancelisten: Der er pt. et udestående på ca. 8.000,-  Kontoret udsender 3. 
rykker. 
 

3. Fritspil 
 

Det er også lidt tidligt at kommentere på disse tal endnu. Hvalpsund fører, og HVG 
ligger nr. 2. Det våde forår har sendt mange til Hvalpsund. 
 

4. Trænersituationen 
 

Følgende er aftalt med Jan Frej omkring træning af Eliteboldet: 
 
03 April, kl. 19 til 21. 
17 April, kl. 19 til 21. 
01 Maj, kl. 19 til 21. 
15 Maj, kl. 19 til 21. 
29 Maj, kl. 19 til 21. 
12 Juni, kl. 19 til 21. 
26 Juni. Kl. 19 til 21. 
 
(I mellemtiden er tiderne ændret, så de starter kl. 18:00). 

 
Træningsaftalen indbefatter et minimum af 10 træninger igennem sæsonen, hvoraf de 
sidste 3 bliver planlagt og aftalt i løbet af april. 
Træningen er planlagt til en varighed på 2 timer – der kan dog bruges mere tid i rimeligt 
omfang uden at det ændre prisen for træningen. 
 
Endvidere bliver der mulighed for, at alle medlemmer kan booke lektioner før eller efter 
elitetræningen. 20 min. for 200 kr. og 30 min. for 250 kr.  
 
Hans BJ ringer til holdlederne for bla. Super-veteraner og hører om de også er 
interesseret i træning.  
 
Conny sætter træningstiderne + priser for lektioner til medlemmerne på hjemmesiden. 
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Hans BJ følger op på om Helle kommer med til Elitetræningen. Helle har været på et 
trænerkursus, men for at komme videre på næste kursus, skal hun under vingerne på en 
Pro.  
 

5. Henvendelse fra et medlem vedr. trænersituationen 
 
Hans BJ svarer på vedkommendes spørgsmål/kommentarer, når hele træningssituationen 
er afklaret. Conny har svaret foreløbigt. 
 

6. Sponsorkoncept 
 
Der er fremstillet en sponsormappe til hver af bestyrelsesmedlemmerne + Jette B. Bach + 
kontoret. Stig udleverede og gennemgik mappen. 
 
Man skal holde sig til ordlyden i kontrakterne. I helt specielle tilfælde kan man afvige, men 
kun ifølge aftale m. Stig.  
 
Kontoret laver en liste over, hvor mange bilsponsorater, der er solgt, og hvor mange ledige 
der er. Bilnumrene skal fremgå. 
Endvidere sendes en liste over dem, der allerede har tegnet almindeligt sponsorat. 
Dokumenterne sendes via mail til Bestyrelsen samt Jette B., som selv sætter dokumenterne 
i sponsormappen.  
 
Stig mødes med Jette B. Bach og gennemgår mappen med hende (er sket). 
 

7. Ny Garage / Nyt Solcelleanlæg 
 
Ny Garage: 

 
Garagen er næsten færdig, Per Østergaard mangler lidt, døre mangler og der skal lægges 
beton i bunden, hvilket koster 13.300,- + moms (ikke i budgettet).  
Kontoret kan leje pladserne ud nu, men køretøjerne bliver kørt ud, når der skal lægges 
bund. Følgende priser er aftalt: 

 
Golfbil med EL-tilslutning: 2.100 kr. 
Golfbil uden EL-tilslutning (benzinbiler) – 1.800 kr. 
Scooter med EL-tilslutning 1.150 kr. 
Scooter uden EL-tilslutning 750 kr. 

 
Baggen må gerne stå på køretøjet i garagen.  
Koden skal udleveres, men ingen nøgler.  

 
Stig beder Per Østergaard om at installere en dørpumpe, så den lille dør selv lukker, 
ligesom døren i bagrummet.  

 
Der skal laves nye kontrakter, og der skal stå på kontrakterne, at man selv skal tegne 
forsikring, og at det er for egen regning og risiko.  
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Nyt Solcellanlæg 
 

Poul har rundsendt diverse dokumenter vedr. en evt. solcelleinvestering til Bestyrelsen. 
Han har talt med Stefanie/Gitte om projektet, og sikret sig, at de er enige i 
fremgangsmåden. 

 
Poul udarbejder forslag til tillæg til forpagtningsaftalen til Cafeen. 
 
Det hele blev positivt modtaget og Poul arbejder videre med projektet. 

 
8. Forsikringsgennemgang 

 
Hvert andet år skal vi gennemgå vore forsikringer og indhente tilbud fra 1 eller flere andre 
udbydere. Den 25. april kommer Thisted Forsikring og gennemgår de nuværende 
forsikringer med Inglev og Jette. Vi skal huske at få forsikret: 

 
de 3 nye biler (hvis de ikke allerede er forsikret) 
de nye vandpumper? 
Ny garage 
solcelleanlæg? 

 
9. Cafe – åbningstider 

 
Cafeens åbningstider skal fra dd. og indtil den 31.oktober være: 
 
 

Mandag  11.00 – 19.00 
Tirsdag  11.00 – 15.00  
Onsdag  11.00 – 19.00 
Torsdag  11.00 – 19.00 
Fredag   11.00 – 19.00 
Lørdag  11.00 – 20.00 
Søndag   11.00 – 20.00 
 
Desuden holder forpagter ”øje” med bookede tider i Golfbox og holder yderligere 
åbent, hvis behovet er der. 
 

10. Golfens Dag / Åben Bane den 28. april 
 

Bliver afholdt som ’åben bane’ og spil-med dag.  
Der bliver annonceret i Salling-avisen, hvor der kommer artikler både i uge 15 og 18, 
Radio Limfjord, info-tavlerne i Skive, salling web, hjemmesiden og face-book.  

 
11. Greenfeebilletter (til brug for frivillige) 

 
Erland synes vi skal få fat i et større udvalg af greenfeebilletter til arbejdsdage, da han ikke 
synes det er i orden at udlevere greenfeebillletter til f.eks. Skive og Morsø – og de andre 
klubber i Fritspilsordningen, til de frivillige på f.eks. arbejdsdage. 
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Kontoret bytter nogle billetter.  
 

12. Nyt fra udvalgene 
 
Bane- og husudvalg:  
Fin arbejdsdag  
Trappen skal males 
Gangen i klubhuset og gangen v. toiletterne ind til Cafeen skal males. 
Leif Graversen har samlet et bunkerhold – og det ser rigtig godt ud 
Vi søger hjælpere til klipning af rough 
Bane står super-flot lige nu. 

’ 
Begynderudvalg: der er 8 nybegyndere pt. + 17 fra Salling Efterskole. 

 
13. Evt. 

 
Harre Vigs forskellige turneringshold skal ind på hjemmesiden med holdkaptajner og gerne 
med resultater og beretninger. Conny. 
Desuden skal der opfordres til, at de forskellige hold indsender resultater m. evt. 
beretninger til Kontoret.  

 
Kontoret sender en opgørelse til Hans BJ over antal greenfeegæster inkl. fritspil i 2018. 

 
 

Næste møde den 14. maj 2019 kl. 18:00 
 
Bestyrelsen 

 
 
 

 
 

 


