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Referat af Bestyrelsesmøde den 8. oktober 2019 

 

Til stede:  Hans BJ, Inglev Jensen, Stig R. Refsgaard, Ivan Skovsted, Poul 

M. Hansen, Erland A. Nielsen 

Fraværende: John K. Knudsen 

Sekretær:  Conny S. Andersen 

 

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 

Referatet blev godkendt og underskrevet. 

Opfølgning af tjekliste 

Tjeklisten blev gennemgået. 

Ivan undersøger selvkørende klipper i Volstrup. 

Henrik Møller laver et nyt hul til døren v. bagrum til arbejdsdagen, hvis det kan 

passe Per Østergaard. Stig kontakter Per. 

Den nye Codan-aftale er indgået og Inglev har talt med Thisted Forsikring. Vi starter 

samarbejdet med Codan den 1. januar 2020.  

Stig havde siden sidste Bestyrelsesmøde sendt følgende til Bestyrelsen for at undgå 

misforståelser: Ændring af sponsorkontrakter gælder kun for nye aftaler. Allerede 

indgåede aftaler fortsætter uændret. Der er også mulighed for at indgå individuelle 

aftaler med antal af greenfee-billetter, hvis det betyder meget for sponsoren. Som 

udgangspunkt skal vi dog forsøge at sælge sponsoraterne som det fremgår af 

kontrakterne. 

Banen står knivskarpt i øjeblikket. Kontoret lægger en besked på face-book med et 

godt billede, når regnen holder op. 

Poul er godt i gang med at finde en plan for banebeplantning (forslag fra 

dameklubben).  

Økonomi  

Gennemgang af balance 

Balancen ser nogenlunde ok ud. 
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Greenfee-indtægterne nærmer sig budgettet. 

Vi fører stadig fritspil; skarpt efterfulgt af Hjarbæk.  

Der er 155 medlemmer, der pt. har betalt de 200,- (eller mere) til projekt 

’momsrefusion’. Det er virkelig flot.  

 

Restanceliste 

Ingen  

 

2. Økonomisk strategi for klubben  

 

De interne diskussioner fortsætter. 

 

3. Personale 

 

Der afholdes personalesamtaler i løbet af november. 

Ivan taler m. Vagn, Jens-Peter, Jacob, Helle og Frede.  

Hans BJ taler m. Jette og Conny.  

Conny sender ansættelseskontrakter til Ivan. 

 

Poul havde indkaldt til arbejdsmiljødrøftelse den 10. oktober, men det blev aflyst da 

der kommer 50 børn fra Durup Skole. Mødet er derfor udsat på ubestemt tid. 

 

4. Trænersituation 

 

John/Ivan taler m. Eliteholdet. 

 

5. Fritspil 

 

Vi ligger stadig nr. 1, skarpt efterfulgt af Hjarbæk.  

 

6. Cafeen 

 

Der er kommet nogle ansøgninger, som Bestyrelsen skal til at kigge på. 

 

7. Udmeldelser pr. 1.10. 2019 

Vi holder medlemstallet så nogenlunde. 

8. Sponsorater / Fonde 

 

Det er op ad bakke at søge sponsorater for tiden. 

Vi er nok nødt til at indse, at vi er nødt til at tilpasse sponsorkontrakterne til de 

enkelte sponsorer.  

Sponsorerne vil have noget igen. Der skal være et trækplaster for sponsorerne. 

F.eks. en company day, en golfrejse etc.  
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Fonde 

 

Der er mange penge at hente i fundraising, men det skal skrues rigtigt sammen. 

Kunne der måske være nogle medlemmer, der har arbejdet med dette?? 

Inglev tror vi kan søge SIS om køb af en ny fairway klipper, men vi skal jo desværre 

bruge en til april/maj 2020. 

Desuden nævnte Inglev, at der også er en speciel pulje til beløb under 50.000,-, 

som vi skal have kigget på. Inglev 

Der er 1,7 mia. kr. til fordeling i Udlodningsmidlerne for 2019-2020. Inglev kigger på 

det. 

 

9. Greenfee 2020  

 

Følgende greenfee for 2020 blev aftalt: 

Greenfee hverdage: 280,- 

Greenfee weekends: 300,-  

 

10. Grenfee-aftaler 2020 

 

Vi opsagde jo for nogle år siden alle greenfee-aftaler med andre klubber, golfhæftet 

etc. for kun at køre med rene netto greenfee priser.  

Hans BJ har sidenhen lavet en gensidig aftale m. Hvalpsund og NVJ om 200 kr. i 

greenfee.  

Ikast Tullamore Golfklub har spurgt om vi vil være med i en 50% aftale, og Viborg 

har også henvendt sig, og det blev vedtaget, at vi siger ja-tak til gensidige greenfee-

aftaler, hvis andre klubber henvender sig til os herom. Conny kontakter Viborg og 

Tullamore. 

 

11. Golfhæftet 2020 

 

Hans BJ underskrev den aftalte kontrakt med Golfhæftet. Conny mailer kontrakten 

retur. 

Golfhæftets købere skal så have ½ pris af ovennævnte greenfee-pris. 

Golfhæftet skal også gælde for flexmedlemmer. 

 

12. Forårsmesse 

 

Vi deltager i Forårsmessen 2020 i Skive. 

Conny sender kontrakten retur. 

 

13. Antal matcher 2020 

 

John var ikke til stede, men han har foreslået 3 matcher i 2020. Vi går ud fra, at han 

mener 3 matcher + åbnings- og afslutningsmatch?? John  
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14. Sponsormatch 2020 

 

Vi fortsætter med sponsormatchen på den store bane og et tilsvarende 

arrangement på Par-3 banen samt en match for de frivillige, der ’sponserer’ frivilligt 

arbejde. Erland tager sig af matchen for de frivillige.  

 

15. Nyt fra udvalgene 

 

Hus- og bane:  

Græs på greens slås i weekenden d. 12./13. okt. 

Vagn fjerner dug i weekends, hvis der er mange på tidsbestillingen. 

Der bliver spulet dræn i øjeblikket og grøfter skal renses. 

Vi har fået ’nye’ skraldespande, som skal erstatte de gamle rundt på banen.  

Der er lavet ny vinterbane på Par-3. Der er udskrevet scorekort, 

konverteringstabeller og nye skilte.  

Vagn blokerer 18-hullers banen om morgenen, hvis der er frost.  

Hvad skal vi give for en ny fairway-klipper, evt. leasing? Vagn og Bo E. skal 

forhandle. Levering april/maj 2020.  

 

Begynderudvalg: 

Pt. har 32 nye spillere betalt de 300 kr. for prøvemedlemskabet og 21 nye har betalt 

de 1500,- for begyndermedlemskabet. 

 

16. Indkomne ideer fra medlemmer 

Det forslag, der indkom til bestyrelsesmødet i september udsættes til 

bestyrelsesmødet i november. 

17. Evt. 

Poul har skrevet til OK og bedt om et møde, da der er forskellige ’hængepartier’. 

Indtil videre har anlægget lavet 8517,1 kWh. En overproduktion på 2444 kWh.  

Hvem skal holde Erfa-møde næste gang? Kontoret finder ud af det. 

 

Der er regionalmøde i Blokhus. Hans BJ vil gerne have en med. Inglev finder ud af, 

om han kan komme med. 

 

 

 

Næste møde den 12. november kl. 18:00 


