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Referat af Bestyrelsesmøde den 11.  juni 2019 
 
Til stede:    Hans B. Johnsen, John Kold Knudsen, Stig Rimmer Refsgaard, Poul Møller 

Hansen, Ivan Skovsted 
 
Fraværende: Erland og Inglev 
 
Sekretær:  Conny S. Andersen 
 

 
1. Godkendelse af referat fra sidste møde 

 
Referatet blev godkendt og underskrevet m. en enkelt, mindre korrektion (påført m. 
kuglepen). 
 

Opfølgning af tjekliste 
 

Tjeklisten blev gennemgået. 
 
Det blev aftalt, at det ikke kun skal være greenfee-billetter fra andre klubber, der 
skal gives i præmie til f.eks. arbejdsdag, men også vore egne greenfee-billetter, 
herunder også til Par-3 banen.  
 
Hans B. Johnsen har lavet en aftale med NVG om en gensidig greenfee-aftale på 
200 kr. (Sidenhen også m. Hvalpsund). Conny tilretter hjemmesiden og opslag i 
gangen.  
Der skal ikke længere stå nogen steder, at vi har opsagt alle greenfee-aftaler; det er 
en gammel nyhed. Der skal bare stå, hvad greenfee-prisen er, og at der ikke gives 
yderligere rabatter.  
 
Hans BJ har haft ringet til de forskellige holdkaptajner og ingen er interesseret i 
træning.  
 
Henvendelse fra medlem er besvaret af Hans BJ. 
 
Inglev søger Durup Fonden og Spar Midt Vest Fonden om tilskud til 3 nye døre.  
 
Inglev har fået en liste fra Helle over ønskede redskaber til brug i træningen.  
 
Poul arbejder på et tillæg til forpagtningsaftalen m. Cafeen vedr. fremtidig el-
afregning/bonus.  
 
Poul er i gang m. at få tegnet et sponsorat m. Skive Fjord Camping.  
 
Stig bestiller de 3 nye døre i morgen onsdag.  
 
Stig har fundet en murer, der kan lægge fliser på trappen for max. 5.000,- + moms.  
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Stig har aftalt ’møde’ med Arkitec vedr. ny sponsorkontrakt.  
 
Stig tager dørpumpen fra den gamle dør og sætter om i den nye garage.  
 
John afventer svar vedr. sponsorkontrakt fra FC Turist, Jebjerg Købmand – evt. 
Givskud Cykler. 
 

2. Økonomi 
 

Hans BJ gennemgik balancen i Inglevs fravær.  
 
Balancen ser fornuftig ud. 
Indtægtssiden ligger næsten på niveau med sidste år samme tid. 
Lønninger ligger lidt højere da Jens P. og Helle er kommet til i forhold til sidste år.  
Banedriften ser også fornuftig ud, selv om der har været en stor rep. på en klipper.  
 
Restance-listen 
 
Tredje rykker udsendt til de sidste 3 med besked om, at de vil blive meldt ud af 
klubben, hvis ikke de betaler inden fristen.  
 

3. Ønskeliste – investeringer 
 
Evt. 300 m kabel til et ekstra springvand 
 

4. Solceller 
 
Der bliver lagt solceller op torsdag og fredag i denne uge. Det var egentlig besluttet, 
at nogle af solcellerne skulle placeres på garagetaget over el-bilerne, men der var 
enighed om, at de i stedet skal placeres på taget på laden i gården, som det 
oprindeligt var planen. 
 

5. Trænersituation 
 
Intet nyt at bemærke. Det går godt med både Jan og Helle.  
 

6. Fritspil 
 

Vi ligger nr. 1 ☺  
 

7. Cafeen 
- 
 

8. Sponsormatch d. 14. juni 
 
Der er 31 tilmeldte + 3 (måske 4) på Par-3 banen.  
 
Der serveres stor morgenmad for de 31. 
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Alle får en logobold. 
Kontoret udleverer vand, chokolade og frugt i gården 
Kl. 10 er der gunstart 
Præmier er vin og bolde 
Kl. 11:30 går Poul på Par-3 banen sammen med de gæster, der ikke har dgu-kort. 
Kl. ca. 14 serveres der tunmousse, buffet samt brownies m. is  
 

9. Match for frivillige d. 38. juni 
 

Tovholder er Erland. 
Conny sender liste over inviterede til Ivan, som tjekker om vi har ’glemt’ nogen.  
 

10. Sommermatch d. 7. juli  
 

Sommermatchen afholde i år i Harre Vig. Invitationer er udsendt. 
 
Tovholder er Ivan + John. 
 

11. Nyt fra udvalgene 
 
Bane- og husudvalg: 
banen er fin i øjeblikket, greens dog lidt langsomme. Der skal køres sand og 
vertikalskæres. Vagn har sænket klippehøjden. 
Rough er 10 cm høj og klippes hver 14. dag.  
Trappen til klubhus laves færdig 
Mur ind til Cafe repareres, og der skal males i gangen samt i entreen i klubhuset 
Ivan kan sandsynligvis få nogle brugte pumper sponseret fra Skov – vi skal måske 
have et ekstra springvand? 
 
Baneservice: 
Kontoret er jo delvis ubemandet i weekends, så baneservicefolkene skal måske 
bruge mere tid på at hjælpe folk til rette, når de ankommer og skal have sig 
bekræftet, da det er uhyre vigtigt, at gæsterne føler sig velkomne og kan få svar på 
de forskellige spørgsmål, de måtte have, så de får en god oplevelse.  
 
Begynderudvalg: 
Poul har meldt os til spil-med-dag den 18. august 
 
PR-udvalg: 
Poul venter på tilbud på en reklame-spot, som skal køre kontinuerligt i Radio 
Limfjord.  
 
Juniorudvalg: 
6 juniorer i øjeblikket 
 

12. Indkomne ideer og forslag fra medlemmer 
 

13. Evt.  
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- 

Næste møde den 13. august 2019 kl. 18:00 
 

 


