
 
Referat af Bestyrelsesmøde den 10. marts 2020 

 
Til stede:  Erland A. Nielsen, Stig R. Refsgaard, Ivan Skovsted, John K. 

Knudsen, Bo Ericsson, Lillian Hundahl,  
 
Fraværende: Inglev Jensen 

 
Sekretær:  Conny S. Andersen  
 
 

 
 
1. Godkendelse af referat fra sidste møde 

 
Referatet blev godkendt og underskrevet. 
 
Opfølgning af tjekliste 
 
Donationer 2020 skal indberettes inden 31.12.20. 
 
Ivan og Conny arbejder på en oversigtstavle over banen, som skal hænge i 
gården. Ivan viste et kort over banen, som kan bruges. Ivan sender en fil med 
kortet til Conny.  
 
Kontoret har lavet nye ansættelseskontrakter.  

 
Matchkalenderen skal lægges ind i Kalenderen på hjemmesiden. Conny 
 

2.   Økonomi 
  

 Ingen kommentarer til balancen på nuværende tidspunkt. 
 
 Restancelisten 
 
Der er ca. 23 på restancelisten. Udestående ca. 37.000,- på nuværende 
tidspunkt. Kontoret rykker inden næste bestyrelsesmøde. 
 

3. Fritspil 
 
Desværre er vejret ikke med os, og banen er stadig lukket, så der blev kun 
spillet 33 runder i HVG i februar måned. 
 

4. Evaluering af Generalforsamlingen.  



 
Bestyrelsen konstituerer sig med Erland som formand, Ivan som næstformand 
og Inglev som kasserer.  
 
Endvidere kommer diverse udvalg til at se ud som følger: 
 
Personaleudvalg: Erland, Formand  Ivan og Stig 
Sponsorudvalg:  Stig, Formand John, Lillian, Kristen Haugstrup 
Bane- og hus: Ivan, Formand Bo, Stig, Vagn, Frede, Leif G. Svend Erik 
 
Tovholder Frivillige 
 
Begynderudvalg: Lillian, Formand Frede, Tove, Helle 
 
PR, 
Markedsføring, 
Sociale medier: Stig, Formand Lillian, Meco, Alex Furbo, Poul Møller 
 
Arbejdsmiljø 
Og Energi: Poul Møller 
 
Junior og Elite: John, Formand Ivan 
 
Matchudvalg: John, Formand Ivan 
 
Handicap og  
Regeludvalg: Ivan, Formand Frede, (Bror) 
 
Regionsgolf: (Kim Deuleran)  
 
Golfring Limfj. Inglev og Ejler Bonde 
 
Baneservice: (Hans Zink og Ole Højbjerg) 
 
Ivan spørger Bror Arnfast om han vil med i Handicap og regeludvalg 
John spørger Kim D. om han vil være tovholder på Regionsgolf  
John spørger Hans Zink og Ole Højbjerg om de vil stå for baneservice  
 
Forslag fra Generalforsamlingen: 
 
Matchkalender på hjemmesiden: er i gang 
 
Rist v. vaskeplads: Bo er i gang. 
 
Golfbiler i weekends og helligdage til dem, der har en bilaftale, hvis det 
ikke kolliderer med greenfeegæster: Kan godt fungere efter kl. 13. Man skal 
blot huske, at el-biler skal oplade 3 timer efter brug. Niels Nüchel vil gerne være 
behjælpelig med nøgleudlevering. Kontoret udarbejder en plan. 



 
5. SIS-ansøgninger 

 
Har Inglev styr på.  
 

6. Evaluering af deltagelse i Forårsmessen 
 
Der var ikke så mange gæster, som der plejer at være; sikkert pga. Corona-
virus, men der var faktisk mange besøgende på vores stand.  
Erland mente, der er en god chance for, at der blev tegnet 7 nye 
prøvemedlemmer. Vi fik desværre ikke navn + tlf. nr. på de interesserede. Det 
skal vi huske næste år! 
Vi skal med næste år også. Det er vigtigt at vise flaget, og det var en god plads 
vi havde i år, så den vil vi gerne have igen næste år. 
 
Der var 119 bolde i kassen. Kontoret finder en vinder af konkurrencen og giver 
vedkommende besked. 
 

7. Frivillige 
 
Ivan havde udarbejdet et excel-ark med alle frivillige. Der mangler frivillige flere 
forskellige steder. Bestyrelsen prøver at finde de sidste ved at spørge bl.a. 
sildeholdet, dameklubben, herreklubben etc.  Vi mangler bl.a. en mekaniker. 
Lillian spørger Mads Knudsen.  
Ivan foreslog, at vi finder nogle frivillige til at gøre rent i personalerum samt toilet 
på hul 10. Toilettet skal tjekkes 7 dage i ugen i højsæsonen og min. 2 gange i 
vintersæsonen. Helle kunne dermed få frigjort nogle timer til greenkeeper-
arbejde. 
Kontoret færdiggør regnearket. Listen med de frivillige kan evt. sendes til alle 
frivillige (bcc) og alle de frivillige skal underskrive et stykke papir, hvor de giver 
lov til, at vi må sende deres tlf. nr. og e-mailadr. til andre frivillige. Kontoret 
søger for dette. PS: Det er efterfølgende foreslået fra et medlem, at listerne 
sendes til alle medlemmer, så at de hjemme i ro og mag kan sidde og se om der 
noget de kan/har lyst til at hjælpe med.  
 

8. Bestyrelseshonorar 
 

Harre Vig har ikke som andre klubber, råd til at give frit kontingent til 
bestyrelsesmedlemmer.  
Bo og Lillian fik forklaret, at der var et lille honorar til bestyrelsen på ca. 3800 kr. 
(2019-priser), som kan betales på følgende måder:  
  
3800,- (2019-priser) i kontanter 
12 greenfee-billetter, enten til HVG eller andre klubber 
flexmedlemskab  
 

9. Introduktionskort 
 



  Alle bestyrelsesmedlemmer vil gerne have et introduktionskort. Conny bestiller. 
  De nordiske NGU-introduktionskort udfases pr. 1. januar 2020 iht. 

nedenstående: 

Udfasning af NGU-introduktionskortet pr. 1. 
januar 2020 
 Del indhold 

På efterårets regionalmøder blev der orienteret om, at de nordiske lande er blevet enige om, at NGU-introduktionskortet udfases pr. 1. januar 

2020. I flere af de nordiske lande er der begrænset viden om NGU-introduktionskortet, det administreres meget forskelligt i de nordiske lande, og 

i Sverige giver ordningen problemer, da et færre antal klubber er med i ordningen. 

 

NGU-introduktionskort-indehavere kan bruge kortet i Danmark indtil 31. marts 2020. 

 

Har du yderligere spørgsmål så kontakt Lone Fischer 4326 2700. 

 
10. Nyt fra udvalgene 

 
 Bane- og husudvalg 
 Dameklubbens ønskede planter kommer den 30./31. marts. Skal dameklubben 

plante – eller skal vi plante på arbejdsdagen? Ivan er tovholder. 
 Baneudvalget skal følge op på Vagns arbejdsplan. Ivan. 
 Bo spørger Skive Golfklub om vi må låne deres muldvarpebekæmper. 
 Arbejdsdagen er foreløbigt udskudt til den 28. marts. 
 
 Begynder- og fastholdelsesudvalg 
 Begynderudvalget har holdt det 1. møde i år. Lillian informerede herom og sender 

referatet til bestyrelsen.  
 Nybegynderne spiller i hold i år i stedet for individuelt som sidste år. På denne 

måde skulle det gerne blive mere overskueligt for alle, også for Helle, der bliver et 
større sammenhold blandt nybegynderne og Helle kan evt. få frigivet nogle timer til 
bla. greenkeeper-arbejde.  

 Kontoret sender budgettet til Lillian og Stig.  
 Lillian synes det er for uoverskueligt, hvor meget nybegyndere kan få tilbagebetalt 

via 1. års fulde honorar. Det blev aftalt, at alle nybegyndere for fremtiden kun kan 
få 1200 kr. tilbage, uanset om man har betalt de 1500 kr. eller har fået en ’gave for 
livet’ etc. Kontoret laver nye indmeldelsesblanketter og retter på hjemmesiden.  

 Hvor meget må vi trække på Bror Arnfast? Begynderudvalget kontakter Bror 
herom. 

  
 Juniorudvalg 
 Pt. er der 14 tilmeldte fra Salling Efterskole 
 



  
  
 

11. Indkomne ideer og forslag fra medlemmer  
Ingen 

 
12. Evt.  

 
 Conny går i gang med opdateringer på hjemmesiden, bl.a. under Bestyrelsen, 

Fritspil, Begyndere etc.  
 
 Bo ville gerne høre lidt om planerne for tilbagebetaling af det store lån i 2022, og 

om det er hemmeligt, hvad der foregår. 
 Erland forklarede, at der er afholdt møder med Nykredit, Spar Nord, Kommunen 

etc. Kortene skal holdes tæt ind til kroppen, men Bestyrelsen skal nok blive 
løbende orienteret.   

 Vi har haft besøg af Kultur- og fritidsuvalget og skal nok have det igen til sommer, 
så vi kan køre en tur med dem på vores flotte bane, men et meget positivt møde. 
De er på vores side.  

 
 Bo spurgte til, om der er klare regler for, hvem der kan få dækket betaling til mad 

og kørsel, når der spilles turnering. Kontoret udarbejder et skrift og sætter 
Punktet på næste dagsorden. 

 Stig vil også gerne kende budgettet pr. udvalg. Kontoret.  
 
 Kontoret sender referat fra bestyrelsesmødet i februar til Bo og Lillian.  
 
 
 

Næste møde: 
Tirsdag den 14. april 2020 kl. 16:30 

 


