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Referat af Bestyrelsesmøde den 13. august 2019 
 
Til stede:    Hans B. Johnsen, Inglev Jensen, Stig Rimmer Refsgaard, Ivan Skovsted, 

Poul Møller Hansen, Erland A. Nielsen. 
  Fraværende: John Kold Knudsen  
 
Sekretær:  Jette Thomsen 
 
 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 
 
Referatet blev godkendt og underskrevet. 
 

Opfølgning af tjekliste 
 

Tjeklisten blev gennemgået. 
 
Inglev var til mødet hos SIS før ferien og fik bekræftet at HVG’s ønsker er prioritet 
7+8, men at de var nødt til at prioritere rideklubber højest i år, pga. regler for 
dyrevelfærd skal overoverholdes. Så vi ved endnu ikke om der måske kan blive 
penge til os. 
 
Der vil blive lavet trapper i næste uge. Dvs. døren på bagsiden af huset skal 
benyttes som indgang i 3-4 dage. Stig kontakter Per Ø. for at få sat håndtag på 
”bagdøren” udvendig. 
 
Der sættes i næste uge nye døre i til bagrum og indgang til toiletter/cafe. Døren til 
personalrummet venter til senere. Males i stedet. Vinduet til kontoret som blev 
ødelagt ved indbruddet i juni bliver ligeledes skiftet. GL. dørpumpe fra bagrummet 
flyttes til døren i den nye garage.  
 

 
2. Økonomi 

 
Gennemgang af balancen: 
Økonomien ser nogenlunde ud på nuværende tidspunkt.  
 
Ifølge Ivan bliver det knebent med at baneudvalget kan overholde budgettet i år. 
Fairwayklipperen er igen gået i stykker. Trænger virkelig til udskiftning. 
Maskinparken er i det hele taget ved at være slidt. 
 
 
Restancelisten: Ingen. 
 
Ønskeliste til investeringer: 
Fairwayklipper 
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3. Drøftelse af klubbens økonomi på sigt 
 

Kassereren vil gerne have klubbens/bestyrelsens strategi på kort og lang sigt for at 
kunne være på forkant mht. økonomien. 
 
Punktet tages op igen på næste Bestyrelsesmøde. 
  
 

4. Forsikring – valg af forsikringsselskab 
 

Inglev og Jette har indhentet tilbud på ny forsikringsaftale med Thisted Forsikring, 
som er klubbens nuværende forsikringsselskab, samt fra Codan. 
Jette sender begge tilbud til Stig, som lige tjekker det i gennem for ”fælder”. 

 
5. Fritspil 

 
Vi fører stadig! 

 
6. Trænersituation 

Intet nyt. 
 

7. DIF Foreningspuljen 
 

Vi har fået penge fra puljen til træningsudstyr. Helle er i gang med at købe ind. 
 

8. Solceller 
 

18/6-19 blev de ny solceller opsat i klubben. Juli blev 2 målere sat op. En i Cafeen 
og en i værkstedet. Vi kan nu efter flere opkald fra Poul endelig begynde at sælge 
strøm til nettet.  
Vi sælger strøm via datahub til et firma der hedder Netto Power.  
Poul har brugt rigtig meget tid på dette projekt. Det er et MEGET tungt system at 
arbejde med. Flot arbejde Poul. 
 
Solcellerne skal rengøres ca. 1 gang årligt. Måske af vinduespudser. 

 
9. Cafeen 

Inglev og Erland laver en annonce til avisen i denne uge (uge 32) om at forpagtning 
af Golfcafeen er i udbud. Ansøgningsfrist den 15/10-19.  
Hans giver Gitte/Stephanie besked om at de kan søge på lige fod med andre.  
 

10. Sommermatch de 5 klubber 
 
Bestyrelsen drøftede, at droppe denne sommermatch med de 5 klubber, da det er 
svært at finde deltagere i sommerferien. 
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11. Sponsormatch 
 
Udsat til næste møde.  
 

12. Sponsorater og sponsor greenfeebilletter 
 
- 
 

13. Scorekort – nye bestilles nu 
 
- 

 
14. Nyt fra udvalgene 

 
Bane- og husudvalg:  
Vinterbanen kommer i år til at være på par 3 banen + 6 huller på driving range. 
2 døre og 1 vindue skiftes i uge 34. 
 
Den 5/10-19 er der arbejdsdag. 
 
Der skal efter nytår købes/laves et oversigtskort over banen som sættes op i gården 
senest til sæsonstart 2020. 
 
Der er fundet hundelort på banen i sær ved hul 16. Det er IKKE ok. 
 
Baneservice: intet nyt 

 
Begynderudvalg:  
Erland fortalte, at der indtil nu er startet 32 prøvemedlemmer op.  
 
Søndag den 18/8-19 er d er ”Åben bane” + ”Spil med dag” fra kl.13-16  
 
Pr-udvalg: Radioreklame på Radio Limfjord udsættes til 2020 
 
Elite-udvalg: Alle 3 hold spiller på hjemmebane på lørdag den 17/8-19 
 
Handicapudvalg: - 
 
Juniorudvalg:  
53 deltog i juniorlejren i uge 31 fra Harre Vig. De dygtige juniorer fra Harre Vig 
vandt samlet igen i år. 

 
Matchudvalg:  
10/8-19 deltog 48 i Thisted Forsikringsmatchen.  
31/8 + 1/9 starter Klubmesterskaberne i slagspil (skal annonceres snarest) 
21/9 + 22/9 Klubmesterskaber i Slagspil 
Næste klubmatch: Måske Fur Bryghus Match 22/9 og Afslutningsmatchen sidst i 
oktober 
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Bestyrelsen var enige om at der igen fra 2020 genindføres matchfee på 
Klubmatcher, da det ikke, som ventet, har givet flere deltagere i matcherne i år, at 
det har været gratis.  
 
Sponsorudvalg:  
 
Bestyrelsen er kede af denne ”tiggergang”, men som Stig siger: 
Det er ikke tiggeri, men en aftale mellem 2 professionelle parter! 
Bare på med vanten, det er der vi skal/kan skaffe ekstra indtægter til klubbens drift. 
 
APV-udvalg: Poul laver opfølgning i september/oktober 2019 
(arbejdsmiljødrøftelse) 
 
 

15. Indkomne ideer fra medlemmer 
Et medlem har indsendt en forslag om billigere billeje til pensionister.  
Det eksisterer allerede på den måde, at medlemmer med en lægeerklæring på at 
de ikke kan/må gå, har mulighed for at lave en ”bil-aftale” omkring leje af golfbil på 
hverdage og til klubmatcher til favorabel pris. 
 
Et andet medlem har indsendt et forslag om rabat til sommerhusejere i området. Vi 
har allerede tilbuddet om, at blive lang distance medlemmer, som vel egentlig også 
er tiltænkt sommerhusfolket. 
 

16. Evt. 
 

Intet nyt 
 
 
 
 

 

Næste møde den 10. september 2019 kl. 18:00 
 

 
 
 


