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Referat af Bestyrelsesmøde den 10. december 2019 

 

Til stede:  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. 

Efter nytår skal vi til at begynde at tænke på Forårsmessen i Skive i marts 2020. 

Drejebogen til forårsmessen i Skive 2019 udskrives til næste bestyrelsesmøde. 

Kontoret.  

Vi har ikke fået endeligt svar fra Naturstyrelsen endnu vedr. nye planter til banen. 

Poul rykker for svar.  

Baneudvalget er i gang med at finde en ny fairwayklipper, og har bl.a. fået tilbud på 

en John Deere m. et førerhus, i passende størrelse. 

2. Økonomi 

 

Gennemgang af balance. 

Revisoren kommer i januar/start febr. 

 

Restancelisten 

 

Ingen restance i øjeblikket.  

Kontoret har sendt kontingentopkrævninger ud til betaling den 7. januar 2020.  

 

3. Budget 2020 

 

Der har været nogle småjusteringer til budgettet 2020 og til kommentarerne. Jette 

har fået besked herom. 
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4. Ønskeliste investeringer 

 

Ikke noget at tilføje til den allerede eksisterende liste. 

 

5. Cafésituation 

 

Kontrakterne m. Niels Nüchel er underskrevet af begge parter. 

Niels Nüchel starter i Cafeen den 8. januar 2019.  

Indtil den 8. januar sørger Kontoret/Frede for at fylde køleskab i gangen op. 

Indtjening i den periode går til klubben.  

Conny fortalte, at der kommer vand ind v. det nye vindue i Cafeen (i glas-

indgangen). Billeder er sendt til Ivan.  

 

6. Trænersituation 

John har haft møde m. de fleste fra Eliteudvalget til en snak om fremtiden og evt. 

træner. Alle havde fuld forståelse for, at der nok ikke kommer en ekstern træner til 

Eliteholdet i 2020.  

Conny skriver til Jan Frej og siger tak for hjælpen i år, og at vi ikke forventer at få 

brug for hans assistance i 2020. 

 

7. Begyndertiltag 

 

Gave for livet uddeles til alle på Generalforsamlingen. Øvrige interesserede kan 

henvende sig på kontoret. 

 

Endvidere skal der i det nye år sendes et Nyhedsbrev til nybegyndere, medlemmer, 

sponsorer etc., hvor bl.a. Pouls brev (med den grønne stjerne) skal vedlægges. 

Erland kigger på et sådant brev og kigger også på Pouls forslag. Den endelige 

udgave sendes til kontoret til udsendelse. 

 

Der har været arrangeret en julehyggedag for nybegyndere m. æbleskiver og gløg. 

Et godt arrangement.  

 

8. Generalforsamling 2020 

 

Dato: d. 27.02.2020 

 

9. Nyt fra udvalgene 

 

Intet nyt at tilføje 

 

10. Indkomne ideer fra medlemmer 
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Forslaget fra september blev gennemgået. Det er altid dejligt med gode forslag fra 

medlemmerne. Erland svarer på dette forslag. 

 

11. Evt.  

Det blev foreslået at tage kontakt til Gyttegårds træner og spørge om han kunne 

være interesseret i at komme til Harre Vig Golfklub i 2020 til en ’foredragsaften’. 

Tages op igen på et senere tidspunkt.  

I fremtiden sender Kontoret Begynderreferat til alle i bestyrelsen. 

Hvis der er nogle, der allerede nu melder sig som prøvemedlemmer til 2020, må de 

gerne spille på Par-3 banen allerede nu.  

Det er observeret, at der er nogle medlemmer fra andre klubber, der slår bolde ud, 

på driving range uden at registrere sig. Vi skal være opmærksom på, om det griber 

om sig. Hvis man er medlem af fritspils-ordningen kan man jo registrere sig på Par-

3 banen på golfbox, og det er der også allerede et par stykker fra Skive, der gør.  

Fritspil: Vi er nu desværre blevet overhalet af Hvalpsund, men det skyldes jo som 

bekendt det meget våde efterår.  

 

 

 

Næste møde: tirsdag den 14. januar 2020 

 


