Referat af Bestyrelsesmøde den 10. september 2019
Til stede:

Inglev Jensen, Stig R. Refsgaard, Ivan Skovsted, Poul M.
Hansen, Erland A. Nielsen, John K. Knudsen

Fraværende:

Hans B. Johnsen

Sekretær:

Conny S. Andersen

1. Godkendelse af referat fra sidste møde
Referatet blev godkendt og underskrevet.
Opfølgning af tjekliste
Tjeklisten blev gennemgået.
Poul og Inglev har haft besøg af Elcon i mandags, som fortalte, hvordan de
forskellige tal på solcelleanlægget skulle læses.
Maling af entre / gang + gang og toiletter ved Cafeen i november, når der ikke er så
mange gæster i klubben.
Stig har kigget kontraktforslaget fra Codan igennem.
Den gamle fairway-klipper er gået i stykker igen, så vi er nødt til at få en ny.
Volstrup har fået en selvkørende. Ivan og Stig undersøg den sag nærmere.
Klipperen skal sandsynligvis leases. Kontoret sender et eksemplar af en
leasingkontrakt (lille tromle) til Inglev.
Bo og Vagn skal vurdere, hvilke maskiner vi mangler/kommer til at mangle. Det skal
være realistisk og billigst uden dog at gå på kompromis m. kvaliteten.
2. Økonomi
Gennemgang af balance
Balancen ser nogenlunde ser ok ud.
Restanceliste
Ingen
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Ønskeliste til nye investeringer
Følgende skal tilføjes:
Oprensning af søer
Trackman
Toilet på banen
Beplantningsønsker fra dameklubben
3. Momsfradrag
Det er sat i sving, og der er talt m. diverse revisorer, og det ser ud til, at
medlemmerne velvilligt støtter op omkring projektet.
Bestyrelsen besluttede, at det også skulle være muligt at give en ’gave’ via mobile
pay.
Conny sender en mail ud til medlemmerne hurtigst muligt med en opdatering samt
en ny opfordring (er sket)
4. Fritspil
Vi ligger stadig nr. 1.
5. Kontingenter 2020
Der kommer ingen kontingentstigninger i 2020.
6. Greenfee/Greenfee-aftaler
Det blev diskuteret, hvad greenfee-prisen skal være i 2020. Er 325 kr. for meget i
weekenden? Skal den evt. være 275 kr. på hverdage og 300 kr. i weekends? Tages
op igen på næste møde.
Flere spillere i Viborg har været noget utilfredse med, at HVG kan spille billigere i
Viborg end de kan hos HVG. Senest har Manageren fra Viborg GK henvendt sig og
spurgt om vi kan lave en gensidig aftale. Det blev besluttet, at vi godt kan acceptere
en sådan aftale. Conny meddeler dette på mail (er sket, men mangler tilbagesvar).
Bestyrelsen besluttede at indlede et samarbejde med Golfhæftet igen og Poul
kontakter dem hurtigst muligt.
7. Greenfee efterår og vinter 2019/2020
Fra den 1. november koster greenfee på den store bane 150 kr.
Vinterbanen (på par-3 og driving range) skal koste 75 kr. i greenfee.
Det er Vagns ansvar at blokere den store bane tidligt om morgenen, hvis der skal
spilles vinterbane.
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8. Antal matcher 2020
Udsættes til næste møde i oktober
9. Sponsormatch 2020
Udsættes til næste møde i oktober
10. Personaleudvalg
Der var forslag fra Baneudvalget om, at der kom 1 person fra baneudvalget med i
personaleudvalget. Det blev enstemmigt vedtaget. Erland udtræder og
personaleudvalget består nu af: Hans B. Johnsen, Inglev Jensen, Ivan Skovsted
11. Nyt fra udvalgene
Bane- og husudvalg
der er lige kommet ny dør i ind til Cafeen og rørene er flyttet, muren skal repareres
måske m. Hardyplanker eller lign., da revnen vil blive ved med at komme, trappen
ind til Café og personalerum færdiggøres, der skal males i gang v. Cafeen,
greenfee-rum, og køkken i klubhus. Der skal ny dør i bagrum, men hullet skal gøres
større. Ivan og John spørger Henrik Møller, som er murer, om han kan hjælpe.
Væsken på det lille solcelleanlæg var væk igen. Poul har kontaktet Kim Deuleran.
Der er arbejdsdag d. 26.10. Conny sætter på hjemmesiden samt sender en mail
rundt til medlemmer.
Juniorudvalg
Igen i år blev der afholdt en succesfuld juniorlejr. Rasmus og Kim gør et stort stykke
arbejde. Stor tak til dem, og igen i år var det Harre Vigs juniorer der løb med sejren.
Matchudvalg
Fur Bryghusmatch d. 22. sept.
Afslutningsmatch d. 2. Nov.
Indkomne forslag fra medlemmer
Erland havde modtaget et forslag, som vil blive drøftet på det næste
bestyrelsesmøde i oktober.
12. Evt.
Poul har kigget på Dameklubbens ønske om beplantning på banen. Han har talt m.
Stadsgartneren i Skive Kommune og Hedeselskabet. Steve Rosier er vist nok
gartner. Man kunne evt. prøve at spørge ham samt Naturstyrelsen. Poul
undersøger nærmere.

3

Begge solcelleanlæg har til sammen lavet 7155,8 kwh siden det blev tilsluttet sidst i
juni måned. Heraf 2068 kwh i overskudsstrøm som er leveret retur til nettet.
Vi har fået et tilbud fra Nova Vita, som sælger Magnetarmbånd, sengetøj etc. om en
foredragsaften. De giver gratis aftensmad, hvis vi lægger lokaler til. I første omgang
er der ikke interesse for dette. Det kan dog tages op igen.

Næste møde den 8. oktober 2019 kl. 18:00
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