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Referat af Bestyrelsesmøde den 14. maj 2019 
 
Til stede:    Hans B. Johnsen, Inglev Jensen, John Kold Knudsen, 
  Stig Rimmer Refsgaard, Poul Møller Hansen, Erland A. Nielsen, 

Fraværende: Ivan Skovsted 
 
Sekretær:  Jette Thomsen 
 

 
1. Godkendelse af referat fra sidste møde 

 
Referatet blev godkendt og underskrevet. 
 

Opfølgning af tjekliste 
 

Tjeklisten blev gennemgået. 
 
Erland har haft kontakt til Brokholm Naturcenter vedr. ønsket om at få en 
naturvejleder med på banevandringsarrangement. Det er udenfor Brokholms 
område, og de skulle have 600,- kr. i timen for at deltage. Så vi siger nej tak. 
 
Poul har solgt slibemaskinen til 1200,- kr. via facebook. Der er en del gl. 20 l. 
benzindunke i værkstedet, som skal rengøres for fuglelort, og sættes til salg. 
 
Stig har fået et tilbud fra Kastrup Vinduer på 3 stk. døre til gården  
Desuden skal der flyttes nogle rør til døren ved cafeen, så den kan lukke ind ad. 
Inglev sørger for at søge Durup Fonden og Spar Midt Vest Fonden om tilskud til 
dette.  

 
2. Økonomi 

 
Gennemgang af balancen: 
Økonomien ser nogenlunde ud på nuværende tidspunkt. Inglev har gennemgået 
lønninger og alt ser ud til at passe med budgettet.  
At kassekreditten er højere i år skyldes at de investeringer, der blev lavet før nytår 
til garagebyggeriet skulle betales i januar. 
 
Restancelisten: Der er udsendt 3. rykker. Hvis de ikke betaler straks, slettes de 
som medlemmer, og kan ikke genindmeldes i fremtiden før restancen er betalt. 
 

3. Fritspil 
 

Det er også lidt tidligt at kommentere på disse tal endnu. Hvalpsund fører stadig, og 
HVG ligger nr. 2.  
 

4. Trænersituationen 
 

Eliteholdet er meget tilfreds med Jan Frej. 
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Hans BJ har spurgt Bo Ericsson om 2.div vest veteranholdet ønsker træning v/Jan 
Frej. Det gør de ikke. 
Hans Evaldsen har Hans ikke kunnet ringe op. Så det vides ikke hvad Super 
Veteranholdet ønsker. 

 
Helle deltager i elitetræningen. 

 
5. Henvendelse fra et medlem vedr. trænersituationen 

 
Hans BJ svarer Niels Nüchel på hans spørgsmål/kommentarer snarest.  

 
6. Cafe 

- 
 

7. Uopfordret ansøgning 
- 

 
8. Sponsormatch 14/6-19 

 
Vi gennemgik sponsorlisten og listen over de frivillige for hvem der skal inviteres. 
Udover sponsorer så skal træner Helle Yde inviteres. Der inviteres ingen frivillige. 
 
De frivillige i Klubben inviteres i stedet til en 9-hullers hyggematch med grill 
fredag den 28/6-19 kl. 16.00. Tovholder er Erland.  

 
9. Solcelleprojekt 

 
Montering af 84 solceller + 2 konvertere begynder snarest muligt, iflg.Poul. så vi kan 
få noget glæde af sommerens sol også i år. De skal monteres taget til cafeen samt 
på ladens tag i gården. Indtjeningen bliver med 60% til Cafeen og 40 % til klubben. 
 

10. Ønskeliste til investeringer 
 
Listen er udsendt til alle og opdateres løbende, når der kommer et ønske. 
 
Vi fik afslag på ansøgning om puttebane hos DIF.  
 
Iflg. mail fra SIS er vi nu nr. 7+8 på listen til vandingsanlæg og puttingbane.  
Det er vigtigt at vi sender en repræsentant til formandsmødet.  
 
Trackmann er på ønskelisten. Den koster 130.000,- kr. +moms.  
Poul og Helle har den 11/4-19 haft et møde med firmaet og synes det lyder rigtig 
interessant. Mange pro’er har den selv og tilbyder undervisning med den. Det er 
ikke så tit klubberne selv ejer sådan en.  
Måske kan vi søge om den i 2020. 
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11. Servicemedarbejdere  

 
- 
 

12. Forsikringer 
Inglev og Jette har haft et møde med Thisted Forsikring, og fået opdateret med nye 
maskiner, garage og solceller. 
De sender et nyt tilbud snarest. 
 

13. Køb af vandingsmaskine 
Inglev har søgt Spar Nord Fonden. Vi får svar den 7/6-19. 
Bo har købt en vandingsmaskine, som pt. kører på banen.  

 
14. Medlemmers ønsker til kontingentreduktioner 

Der gives normalt ikke kontingent-nedsættelser eller godtages udmeldelser før tid. 
Såfremt der kan fremvises en lægeerklæring på sygdom, kan man undtagelsesvis 
udmeldes før tid (udmeldelse kan kun ske pr. 31.12 hvert år, med en skriftlig 
meddelelse herom senest 30/9). 
 
Kontoret skal ikke føre lange diskussioner med medlemmer om kontingent-
reduktioner. Så må bestyrelsen træde til og træffe en beslutning.  

 
15. Flexmedlemmer –greenfee 

 
Bestyrelsen besluttede af fra d.d. kan FLEX-medlemmer spille til samme pris som 
alle andre gæster. 275,- på hverdage og 325,- i weekender og helligdage.  
De kan de også i de fleste andre klubber. 
Prisen har hidtil været 350,- for flexmedlemmer. 

 
 

16. Henvendelse fra Mads Iversen 
Mads har spurgt formanden og kontoret om han må reklamere overfor vore 
medlemmer om afholdelse af en Ping/Callaway dag i Skive GK.  
Det er ok at hænge et opslag op i klubhuset. Vi sender det ikke rundt på mail.  
Til gengæld skal de så også i Skive reklamere for den demodag, som senere i år 
afholdes i Harre Vig. Demodagen i HVG den 15/5 er udsat til senere. 

 
17. Nyt fra udvalgene 

 
Bane- og husudvalg: Der er nu støbt gulv i garagen og lavet rampe til cafedøren. 

 
Baneservice:  

 
Begynderudvalg: der er pt. 23 nybegyndere +15 fra Salling Efterskole.  
Ros til Helle fra alle sider.  
Flere af de nye medlemmer har fremhævet at velkomsten og integrationen i 
klubben er meget vigtigt. Lilian Hundahl i begynderudvalget er rigtig god det og til at 
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sætte gang i begynderne. Hun har lavet en facebookgruppe, hvor de hurtigt kan 
arrangere et lille træf på bane osv. 
 
Pr-udvalg: intet nyt 
Elite-udvalg: intet nyt 
Handicapudvalg: intet nyt 
 
Juniorudvalg: Der kommet 2 nye juniorer, så der er nu er 6 i alt.  

 
Matchudvalg: Næste match er den 2/6 -Toyota Matchen -fællesmatch med Skive 
Gk og den 22/6-19 Klubmatch med Salling Efterskole som sponsor. 
 
Sponsorudvalg: Stig har lavet lidt ændringer i sponsoraftalerne, således at de nu 
hedder 
*Guld Sponsorat a 15.000,- +moms 
*Sølv sponsorat a 10.000,-  + moms 
*Bronze sponsorat a 5.000,- + moms 
*Donation sponsorat – beløb, ting eller ydelse  
*Bilsponsorat 
De nye aftaler er udsendt til alle i bestyrelsen og sponsorudvalget d.d. 
 
Alle uanset sponsor-aftaletype kan få deres logo på hjemmesiden og et skilt op. 
Sponsortavlen i gården vil blive inddelt i de 3 hovedkategorier.  
Bilsponsorer kan få et skilt op i garagen/halvtaget over bilen. 
 
APV-udvalg: Poul laver opfølgning i september 2019 
 

18. Indkomne ideer fra medlemmer 
Intet modtaget 

 
 

19. Evt. 
 

Poul fortalte kort om de avisartikler, der havde været om klubben for nylig. Uge 15 
og uge 18 var vi i Salling Avis. 1/5 var vi i Skive Folkeblad. 
 
 

 

Næste møde den 11. juni 2019 kl. 18:00 


