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Referat af Bestyrelsesmøde den 12. november 2019 

 

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

M. Hansen, Erland A. Nielsen, 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 har undersøgt selvkørende klipper i Volstrup. Greenkeeperne i Volstrup kan ikke 

anbefale en sådan maskine lige nu. Den kan ikke på nuværende tidspunkt spare 

arbejdstimer, og maskinen er for ’ny’ endnu til at det vil være en god ide, at investere i 

en sådan.  

Vagn og baneudvalget har vurderet maskiner. Ny fairwayklipper anskaffes. 

Ivan, John og Stig indkalder Herre eliteholdet i uge 49, til en snak om sæson 2020.  

Vagn er på kursus i uge 46, hvor han kan indhente forskellige oplysninger, priser og 

finansieringsmuligheder på en ny fair-way klipper til levering april/maj 2020. John 

Deere og Toro. Den nuværende klipper har for lavt førerhus. Høje mennesker kan ikke 

rigtig være der.  

Vi kan søge Udlodningsmidler/tipsmidler til juniorudvalg, begynderudvalg, handicap-

udvalg etc.  

Inglev, Jens Chr. Olesen samt Anders Pedersen har haft et møde vedr. frivillige, og de 

vil gerne være behjælpelig med at stable et frivillighedskorps på benene. Baneudvalget 

har bolden.  

Vi deltager på forårsmessen i Skive 2020. 

Stig taler m. Per Østergaard og Henrik Møller vedr. udskiftning af døren til bagrummet.  
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Susanne Rosier, Ivan og Poul er i gang med en beplantningsplan for banen og har søgt 

Naturstyrelsen om midler hertil. Det ser ud til, at vi kan købe træer og buske for 1 kr. pr. 

stk.  

Poul har holdt et møde m. OK om diverse hængepartier: 

Wifi-enheder manglede i anlægget. Er nu leveret og monteret, så man kan se på en app, 

hvad der foregår på anlægget. Der er oprettet en reklamationssag på den inverter, der 

sidder i Cafeen, da den larmer for meget. Den flyttes til et andet rum. Forbindelsen på wifi-

enheden til telefonen er meget svag. Der skal trækkes et data kabel fra inverteren i caféen 

og til routeren i caféen. Der blev bevilget penge hertil. Der er varierende overflader på 

solcellerne i gården. Poul har fået at vide, at det skal regne væk. Hvis ikke det er væk til 

foråret, skal vi kontakte OK igen – og evt. få dem byttet. Der er 2 års garanti. Poul. 

2. Økonomi 

 

Gennemgang af balance 

Intet at tilføje fra sidst. 

 

3. Budget 2020 

Bestyrelsen har i forvejen fået tilsendt forslag til det nye budget samt kommentarer 

hertil. Budgettet blev hurtigt gennemgået og Bestyrelsen skal være klar med 

eventuelle kommentarer på næste bestyrelsesmøde i december. 

 

4. Ønskeliste til investeringer 

Ikke flere ønsker siden sidst. 

 

5. Cafeen 

De indledende samtaler med ansøgere til Golfcafeen er overstået, og der forventes 

en aftale på plads i starten af december. 

 

6. Trænersituation 2020 

Ivan, John og Stig indkalder Herre eliteholdet i uge 49, til en snak om sæson 2020. 

 

7. Fritspilsordning 

Vi fører knebent. Hjarbæk og Hvalpsund ånder os i nakken. 

Hans og Ivan har været til møde m. fritspils-klubberne. 

Den foreslåede ændring fra 3/4 deles flertal til 2/3 deles flertal for at vedtægts-

ændringer kan godkendes, blev forkastet. 

Ordningens nye navn er Golfring Limfjord 

Fælles hjemmeside oprettes 

Fordelingsnøglen er stadig 80 – 10 – 10 

Volstrup Golfklub går ud og Nordvestjysk Golfklub kommer ind. 

Formand i Skive Steen Krarup udsender nyhedsbrev. 
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8. Erfamøde ´de 5 nordvestjyske klubber’  

Hans og Inglev var til møde i Nordvestjysk Golfklub. Sjovt at høre, hvad andre 

klubber går og tumler med.  

Morsø har sponsorindtægter for ca. 900.000,- så det blev foreslået at kontakte 

Morsø for at høre, hvordan de gør. Stig 

 

9. Antal matcher 2020 

Der bliver sandsynligvis 4 matcher i 2020 + BKF etc. 

Åbningsmatch – Hancock 

Fur Bryghus 

Strandtangen? 

Afslutningsmatch – Cafeen? 

samt Toyota-match hvert andet år 

Thisted Forsikring forsvinder og Salling Efterskole vil hellere sponsere noget til 

juniorer. 

10. Personalesamtaler 2019 

     Hans har haft en snak med Jette og Conny. 

Ivan og Stig har talt m. greenkeeperne og Frede  

 

11. Betaling for skoleklasser 

Man enedes om at skoleklasser skal betale et symbolsk beløb på 500 – 1500 kr. 

afhængig af antallet af børn (ca. 40 kr. pr. stk.) for greenfee på par-3, leje af bags 

og bolde, instruktion etc. og kontoret skal have besked i god tid. Kontoret sørger 

for at give Frede og Helle besked.  

Harre Vig har haft besøg af Durup Skole og Thise Friskole her i efteråret.  

 

12. Pouls ’drøm’ – nye medlemmer  

Hvordan får vi medlemmerne til at skaffe nye medlemmer?: 

Guleroden for vores medlemmer kunne være en gevinst, der svarer til et beløb på ca. 500 

kr. ud fra følgende betingelser: 

Medlemmet inviterer en nabo, familiemedlem, en ven eller hvem som helst til at spille golf 

på par 3 banen til vores fantastiske tilbud på 300 kr. i 3 måneder. Bliver nybegynderen mere 

interesseret, betaler han/hun de yderligere 1200 kr. og får derfor et DGU nummer. 

Næste år betaler nybegynderen det årlige kontingent minus de 1500 kr. og når det er 

registreret, får vores medlem gevinsten.  

Der kan så vælges mellem flere muligheder:  Et gavekort til spisning for 2 et eller andet sted 

eller 2 greenfee billetter til vores-/anden bane, wellness massage, biograftur for 2 med 

popkorn og sodavand, billetter til Skive badeland, noget fra golfshoppen, Hjerl Hede 

billetter, en sejltur med træskibene fra Fur til Skive. Listen er ikke udtømmende, så alt er 

muligt, dog indenfor de 500 kr. 
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Et godt forslag, som desværre, uden held, er afprøvet tidligere i klubben. Senest 

kunne man få 3. flasker vin for et nyt medlem. 

 

13. En gave for livet  

Det blev foreslået, at startpakken ”En gave for livet” blev givet til alle. Kunne 

eventuelt af medlemmerne bruges som en mandelgave. 

Det blev foreslået, at tilbuddet blev lanceret på vores hjemmeside og facebook med 

et billede, og som et medlemstilbud.  

Æsken med kortet koster 40 kr. pr. stk. i indkøb + 2 gebyrer på ca. 15 kr. i alt. 

Conny foreslog, at Kontoret selv kunne lave ’gavekortene’, men alle var enige om, 

at det er kassen, der sælger produktet, og bestyrelsesmedlemmerne synes det var 

en god ide.  

Erland går videre m. ideen på kommende begynderudvalgsmøde. 

 

14. Generalforsamling 2020 

 

Datoen bliver den 27.02.2020. 

 

 

15. Nyt fra udvalgene 

I 2020 bliver der bliver et damefusionshold bestående af HVG, Morsø og Skive. 

Ligeledes bliver der et superveteranfusionshold bestående af Skive og HVG. 

 

16. Indkomne ideer fra medlemmer 

 

Forslag fra september. Udsættes til næste gang. Kontoret sender forslag m. 

dagsorden i december.  

 

Hans har været til Regionsmøde i Blokhus. Fik at vide, at der er 30 mio. i LAG-

midler.  

 

 

Næste møde: 

Tirsdag d. 10. december kl. 18:00 


