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Referat af Bestyrelsesmøde den 12. maj 2020 

 
Til stede:  Erland A. Nielsen, Inglev Jensen, Stig R. Refsgaard, Ivan 

Skovsted, John K. Knudsen; Bo Ericsson, Lillian Hundahl 
 

Sekretær:  Conny S. Andersen 
 
 

 
 
 
 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 
 
Referatet blev godkendt. 
 
Opfølgning af tjekliste 
 
Vi prøver i første omgang at sætte et kort over banen op i forgangen i stedet 
for det store oversigtskort i gården, som det oprindelig var planlagt. 
 
Der følges op på isættelse af dør i baggrum, revne i mur, sålbænke etc. 
 

  Der er forsøg i gang m. rist v. vaskeplads. 
 
Vi arbejder med muldvarpebekæmpelse. 
 

2. Økonomi  
 
Gennemgang af balancen 
 
Balancen blev gennemgået og Inglev kunne konstatere, at balancen ser 
fornuftig ud.  
 
Restanceliste 
 
Ca. 19.000 kr. udestående. Det er desværre nok usandsynligt, at saldoen 
kommer ret meget længere ned.  

 
3. Budgetopfølgning 

 
Budgettet blev hurtigt gennemgået. 
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Vi arbejder frem mod at overholde budgettet med et forventet overskud på 
350.000. Dette er nødvendigt for at få en afklaring med vores finansielle 
investorer.  
Der arbejdes også med en løsning i forhold til kommunen. 
Maskinparken er nedslidt og vi skal helst kunne udskifte 1½ maskine hvert år.  
 
Baneudvalget skal lave et investeringsbudget for maskiner. 
 
 

4. Status vedr. hjælpepakker 
 
Lønkompensation for hjemsendte medarbejdere er søgt indtil den 8. juni, og vi 
har også fået pengene. Nogle af dem skal tilbagebetales, da personalet går i 
gang igen inden den 8. juni.  
 
Desuden har vi søgt 50.000,- fra DIFs hjælpepulje pga. manglende greenfee-
indtægter og sponsorater, men det er nok tvivlsomt om der bliver nogle penge 
til os i den pulje.  

 
5. Status over fond- og puljeansøgninger 

 
Inglev redegjorde for de forskellige fonde og puljer etc. han har søgt, f.eks. 
Lokaletilskud, Spar Nord, Midt Vest Fonden, Durup Fonden, Nordea Fonden, 
Roslev Sparekasse Fond etc 
 

6. Koordinering af almen velgørende donationer og venne/støtte/donationer 
 
Også her redegjorde Inglev for de forskellige ting, der er gang i. 

 
Søer forventes først renset op til efteråret.  
 
Der søges om nyt begynderudstyr (bags og køller). 
 
Der bestilles 250 pins (4.400,- kr.), som skal sælges i shoppen.  
 

7. Tilbud på udskiftning af gulvet i Cafeen 
 

 Siden sidst er der kommet ønske om et nyt trægulv i Cafeen, og det skal være 
et laminatgulv, som kan holde.  

 Det nuværende gulv er i sin tid sponsoreret af Moland Gulve, Skive. 
Vi undersøger hos Moland, Roslev Trælast/XL Byg etc.  

 Prisen bliver ca. 28. – 30.000,- kr. 
 Gulvet kan først blive lagt til efterår/vinter. 
 
8. Yderligere åbning af golfklubben 

 
Er der en plan for, hvornår de hjemsendte skal møde ind igen? 
Helle starter fuldtid igen mandag den 18. maj 
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Jette og Conny er på kontoret alle hverdage fra mandag den 18. maj 
 
Indtil videre er der ikke adgang til kontoret for medlemmer og gæster.  
Ekspedition kommer til at foregå i døren v. skranken. Afmærkning sættes op. 
Kontoret køber afskærmning til skranken. 
 
Det skal måske overvejes om der skal være ekstra bemanding på kontoret 
nogle timer i udvalgte weekends, f.eks. lørdag formiddag, hvis der er mange 
gæster på banen.  
 
Boldvasker åbnes op igen 
River benyttes igen 
 
Limfjordsgolf går ikke i gang igen før efter sommerferien.  
 
Mandagsgolf starter op igen 
 
Ingen juniorlejr i år, men der kommer et andet tilbud til juniorerne, som John 
arbejder på.  
 
Hvornår og hvordan kan vi gennemføre åbningsmatchen? 
Vi afventer nye instruktioner og anbefalinger fra Regering/Myndigheder/DGU, 
men sandsynligvis efter den 8. juni. Matchen kommer sandsynligvis til at hedde 
noget andet.  
 
Hvornår og hvordan kan vi gennemføre arbejdsdagen 
Som situationen er lige nu, udsættes arbejdsdagen til efteråret.  
 

9. Fritspil 
 
Dropboxen til Fritspilsindberetning er desværre ude af drift i øjeblikket Peder 
Larsen fra Hjarbæk arbejder på sagen, men det kan oplyses, at der i HVG er 
spillet 429 runder i april.  
 

10. Café 
 
Starter op igen mandag den 18. maj. Menu og åbningstider er offentliggjort – 
også på hjemmesiden.  
 

11. Ønskeliste til investeringer 
 
Nyt gulv i Cafeen er kommet på ønskelisten. 
 

12. Sponsormatch 
 
Det blev besluttet at slå sponsormatch og de frivilliges match sammen.  
Husk Par-3 match, til dem, der ikke spiller golf.  
En fredag over middag. 
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Menu: grill 
 

13. Refundering af udgifter – kørsel/forplejning for turneringshold 
 
Ingen tilskud til andre end Elite (Herre) og Junior. 
 

14. Frivillige 
 
Ivan gennemgik listen.  
Listen skal hænge i klubhuset, hvis det er ok med persondataloven 
 

15. Nyt fra udvalgene 
 
Bane og Hus: Banen mangler vand. Ny klipper er forsinket.  
Flere i klubben både bestyrelsesmedlemmer og medlemmer synes det bliver 
for bart i HVG og at der fældes for mange træer. Der skal laves en 
træfældningsplan - eller den gamle skal gennemgås.  
Starterhus skal males NU. Herreholdet spørges.  
 
Baneservice: Baneservice må gerne gå igennem klubhuset ind til 
matchlederkontoret. John K. Knudsen og Dorte Lyngsø har meldt sig til 
baneservice. Vi kan godt bruge et par stykker mere.  
 
Begynder og rekruttering: 3 begynderhold med i alt 12 personer er startet op. 
  
PR-udvalg: Stig har skrevet til Meco og Alex vedr. et møde. 
 
Sponsorudvalg:  Arkitec og Landinspektører samt Glyngøre Camping skal 
kontaktes. Stig gennemgår sponsorlisten med Kontoret inden der sendes flere 
fakturaer ud.  
 

16. Indkomne ideer 
- 
 

17. Eventuelt 
 
Vi afventer nye instrukser fra myndighederne vedr. Corona inden vi sætter nye 
skilte etc. op 
 
 

Næste møde:  
Tirsdag den 9. juni kl. 16:30 

 
 

 


