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Referat af Bestyrelsesmøde den 9. juni 2020 

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

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

 
Sekretær:  Conny S. Andersen 
 
 

 
 
 
 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 
 
Referatet blev godkendt.  
Det blev diskuteret, hvorvidt det er nødvendigt, at bestyrelsesmedlemmerne 
underskriver referatet. Man enedes om at fortsætte med underskrifterne.  
Hvis bestyrelsesmedlemmerne har kommentarer/korrektioner til referatet skal 
disse meddeles kontoret senest 2 hverdage efter de har modtaget referatet.  
 
Opfølgning af tjekliste 
 
Oversigtskortet er nu sat i ramme, men kortet er ikke tydeligt nok. Ivan tog 
kortet med sig hjem og ser hvad han kan gøre.  
 
Det er sandsynligvis Morsøs tur til at afholde sommermatch i år. Er tiden mon 
løbet fra denne match? 

 
Mht. træfældningsplan er Vagn inde over, og det diskuteres på 
baneudvalgsmøder. Desuden fældes der kun træer, der står i vejen samt 
udgåede træer.  
 
Poul Møller Hansen er stadig tovholder på APV-delen og energidelen.  
 
Erland og Inglev arbejder løbende på refinansiering af klubben. Har for nylig 
været til møde med kommunen om de tekniske muligheder. Det er op ad 
bakke, men forhåbentlig ikke helt umulig. De fortsætter ufortrødent.  
 
Henrik Møller får ordnet dør i bagrum, revne i mur og sålbænke hurtigst muligt.  
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Der var fundet et par stykker på herreholdet, der godt ville male starterhuset, 
men det er simpelthen i en for ringe stand. Huset skal derfor repareres med 
f.eks. hardieplader. Vi skal evt. bruge vores sponsorat på de 15.000,- hos XL til 
formålet. Leif Graversen og Anders Kristiansen tager sig af reparationen.  
 

Rist ved vaskeplads: Der er nu 2 riste på vaskepladsen. 
 
Økonomi  
 
Gennemgang af balancen 
 
Balancen blev gennemgået og Inglev kunne konstatere, at balancen ser 
nogenlunde fornuftig ud. Dog må vi endelig ikke ’slappe af’ da det er særdeles 
vigtigt for vores fremtid, at vi kommer ud med et overskud på 350.000,- og der 
er derfor ikke plads til uforudsete udgifter af nogen art.  
 
Restanceliste 
 
Ca. 18.000 kr. udestående. Kontoret gennemgår listen en gang til i forbindelse 
med kontingentopkrævning for 2. halvår. 

 
2. Sponsorater 

 
Strandtangen er sponsor i 2020. 
 
Stig kontakter XL for at få en ordning på sponsoratet på de 15.000,- Enten skal 
de 15.000,- ind på en konto – eller også skal kontoret styre, hvor meget, der 
bruges af de 15.000,-  
 
Kastrup Vinduer er sponsor i 2020. 
 
Stig er i dialog med Landinspektørerne og Arkitec i Herning.  
 
Det blev aftalt, at sponsorer altid skal give mindst 5.000,- mere end hvad 
modydelserne er værd.  
 
Stig mener det bliver meget svært at nå sponsorbudgettet i år bl.a. pga. 
Corona-krisen.  

 
Skal der et anderledes sponsorkoncept til? Der blev foreslået et pointsystem. 
Et bestemt beløb udløser et bestemt antal greenfeebilletter, medlemskab eller 
hvad det måtte være.  

 
3. Personale 

 
På seneste baneudvalgsmøde kom det frem, at personalet er utilfredse med 
deres ansættelseskontrakter inkl. løn, afspadsering, fritvalgskonto, feriepenge 
og manglende pensionsordning. 
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Der er desværre ingen penge at gøre med i dette regnskabsår, men der holdes 
et møde med medarbejderne herom snarest.  

 
4. Ønskeliste investeringer/maskinparken 

 
Der skal sendes et mere detaljeret investeringsbudget over maskiner til Erland.  
Det skal fremgå om beløbene er ekskl. eller inkl. moms 
Er det nyværdi? 
Forventet gennemsnitsalder på maskiner 
 

5. Fritspil 
 
Sammentællingslisten over fritspil er desværre stadig ikke 100% korrekt. Steen 
Krarup og Peder Larsen fra Hjarbæk rykkes jævnligt for at få dette i orden. 
Harre Vig har haft 806 spillede runder i maj måned, og det må være rekord.  
Flere bestyrelsesmedlemmer undrede sig over, at Hvalpsund ligger så højt, da 
det ikke lød som om de havde haft særlig mange runder i den periode, hvor 
alle andre klubber har haft lukket ned.   
 

6. Cafedriften 
 
- 
 

7. Greenfeeaftaler  
 
Der stilles spørgsmå ved om vore greenfeeaftaler er for billige.  
Bestyrelsen arbejder med et oplæg til fremtidig strategi med virkning fra næste 
år. Der drøftes med Niels om der kan udarbejdes et tilbud om golf og mad.  
 
Der afholdes evt. en temadag om dette emne.  
 
 

8. Tilskud til turneringshold 
 
Der gives fremover kun tilskud til juniorholdet, grundet foreningens økonomi.  
 

9. Nyt fra udvalgene 
 
Bane- og husudvalg 
Bænke sættes i stand  
Vi har fået en demo-klipper. Den bestilte klipper er forsinket pga. Coronakrisen. 
 
Baneservice 
Ivan har oplevet, at det ikke er hver gang, der dukker nogen op. 
Conny hænger baneservicesedlen op i klubhuset og sender den en gang til 
alle.  
 
Begynderudvalg 
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19 begyndere er i gang 
Lone, Hans, Bennie, Søren P. er blevet hjælpere på begynderholdet. 
Skal have en regelaften.  
Golf, ost og rødvin afholdes d. 22.06.20 Bestyrelsen vil gerne inviteres. 
 
Matchudvalg 
Åbnings/Hancock-match den 8. august – Erland byder velkommen. Der synges 
’Blæsten går frisk’.  
Toyota-match er i Skive i år, hvis ikke den aflyses.  
2 BKF-matcher i efteråret.  
Frivillig/sponsormatch i august/sept.  
Afslutningmatch 
 

10. Indkomne forslag 
 
Hans Skipper har foreslået flere bænke på banen v. teesteder. Sponsorater 
modtages gerne. Erland ringer til Skipper.  
Finn Bach har foreslået greenfee-aftale m. Kalø Vig eller billigere 
greenfeebilletter.  
Alex har foreslået reklamebannere, som kunne hjælpe klubben til ekstra 
indtægter. 
 

11. Evt. 
 

Erland vil gerne være endnu mere synlig i klubben, så han vil aflægge besøg i 
de forskellige klubber-i-klubben. Han starter i herreklubben nu på torsdag.  
 
Bestyrelsen godkendte forslag til de foreslåede pins, som bla. kan bruges som 
præmier. 
 
ScanEnergi har haft et møde m. Frede inden Corona-krisen. De mener vi kan 
spare en masse i strøm. Undersøges.  
 
Er der mon måske en par frivillige, der vil holde styr på udlejningsbags? Frede 
har rigeligt at se til. 
 
Der har været besøg på kontoret fra Klaus Nørregaard, som har startet et sup 
board udlejningsfirma, og de vil stille 2 sup boards gratis til rådighed i Harre 
Vig. Harre Vig har så lov til at udleje dem og få indtjeningen mod, at Klaus 
også må sende kunder til Harre Vig. På den måde ville endnu flere finde vej til 
Harre Vig.  
Bestyrelsen enedes om, at det måske kunne være noget for Cafeen. 
 
Teebox har tilbudt os et golfsimulatorhus. Umiddelbart er det ikke noget vi har 
interesse i. Ivan har fået papirerne.  
 
 
 


