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Referat af Bestyrelsesmøde den 10. december 2019 

 
Til stede:  Inglev Jensen, Stig R. Refsgaard, Ivan Skovsted, John K. Knudsen 

 
Sekretær:  Conny S. Andersen 
 
Afbud:  Erland og Poul  
 

 
1. Godkendelse af referat fra sidste møde 

 
Referatet blev godkendt og underskrevet. 
 
Opfølgning af tjekliste 
 
Frede og Helle har fået besked på, at skoleklasser fremover skal betale 40,- pr. stk. v. 
skolebesøg på par-3 banen.  

   
  Entreen i klubhus bliver malet nu på lørdag.  
 
  Vagn, Frede og Per Ø. Kigger på vinduet i cafeen, hvor der kommer vand ind.  

 
2. Økonomi 

 
Gennemgang af balance 
Balancen blev gennemgået. Revisoren kommer på besøg den 30. januar.  
 

3. Budget 2020 
Intet nyt 
 

4. Ny Fairway klipper 
 
Vi har fået 2 forslag til leasing af den nye fairway-klipper. 
Et fra Leasing Fyn og et fra SparNord.  
 
Leasingafgiften på Fairway-klipperen skal tages fra Banebudgettet. 
 

5. Fritspil 
 
Ikke så meget nyt at berette. Hvalpsund fører og HVG er på 2. pladsen. Endelig 
regnskab for 2019 forventes snarest fra Steen Krarup. 
 

6. Trænersituation  
 
Jan Frej har fået besked på, at vi sandsynligvis ikke får brug for hans hjælp i 2020. 
Helle fortsætter som træner i 2020, og starter den 15. marts.  
Dan Stage, Blokhus har sagt ja til at være Helles tilknyttede Pro.  
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7. Cafeen 
 
Niels er kommet godt i gang. Indtil videre har der kun været roser mht. madkvaliteten. 
 

8. Generalforsamling 2020 
 

Planlægning  
 
Ivan sørger for AV-udstyr 
Kontoret sender dagsorden ud i god tid, sørger for stemmesedler etc.  
 
Dirigent 
Hans Erik Nielsen har sagt ja-tak  
 
Kaffe m. brød 
Spar Nord har sagt ja til at betale kaffe og brød 

 
9. Lokale- og aktivitetstilskud 

 
     Indsendes senest den sidste fredag i januar 2020 
  

10. Forårsmesse Skive 2020 
 
Dato: 7. + 8. marts 2020. 
Drejebog fra sidste år er udskrevet. Punktet udsættes til næste bestyrelsesmøde, når 
Erland er hjemme igen.  

 
11.  Nyt fra udvalgene 

 
Bane- og hus  
Banen er fortsat våd – men kan dog spilles, og Vagn tjekker dræn. 
Vagn og Leif G. fjerner grene på par-3 banen i øjeblikket.  
Begynder - 
 Elite -  
 Junior -  
 PR - 
 Sponsor – Ivan tager en snak med Peter Svenstrup, Morsø. 
 Match – kalender er næsten klar 
 APV – udsat 
HCP-udvalg: Ivan har foretaget årsrevision 
 

12. Indkomne forslag fra medlemmer 
 
Ingen 

 
13. Eventuelt 

 
- 
 

Næste møde: tirsdag den 11. februar 2020 
 

                       


