Referat af Bestyrelsesmøde den 11. august 2020
Til stede:

Erland A. Nielsen, Inglev Jensen, Stig R. Refsgaard, Ivan
Skovsted, John K. Knudsen; Lillian Hundahl; Bo Ericsson

Sekretær:

Conny S. Andersen

1. Godkendelse af referat fra sidste møde
Referatet blev godkendt og underskrevet.
Opfølgning af tjekliste:
Der forventes priklet i løbet af 7 – 14 dage.
Baneudvalget har opgjort behovet for investering i maskiner til ca. 500.000,- +
moms i årene fremover.
Vi har søgt en masse fonde og fået næsten 500.000,- skrabt sammen til
diverse formål. Accept på div. donationer er sendt til bestyrelsen og kontoret.
Det drejer sig bl.a. om tilskud til ny klipper, styringsanlæg til vandingsanlæg,
oprensning af søer, varmepumpe i cafeen, inventar til cafeen, gulv i cafeen, nyt
udstyr, bidrag fra særlig Corona-hjælpepakke etc.
Ansøgningen til en varmepumpe i køkkenet i Cafeen var på 12.000,- vi skal
selv betale de 6.000,Vi har fået 50.000,- til oprensning af søer af Friluftsrådet, men det koster meget
mere.
Der er ikke nyt fra Kommunen vedr. vores ansøgning mht. refinansiering.
Dør i bagrum og revne i mur er nu lavet.
Der forsøges afholdt et sponsormøde vil næste uge.
XL Byg kontaktes vedr fremtidigt sponsorat
2. Økonomi
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Gennemgang af balancen
Budgettet ser ud til at holde for 2020.
Restanceliste
Der er et pt. et udestående på ca. 30.000,- på restancelisten nu hvor 2.
halvårs kontingenter er gået ind på kontoen. Kontoret ajourfører og sender 2.
rykker ud inden næste bestyrelsesmøde.
Ønskeliste til investeringer
Intet nyt at tilføje
3. Fritspil
Opgørelsen pr. 6.8.20 siger 2687 spillede runder i HVG. Hvalpsund har
registreret 2747 runder. Nr. 3 på listen er Hjarbæk, som har 800 runder færre
end os.
4. Bemanding i weekends
Det overvejes om baneservice i fremtiden skal være til stede ved
betalingsstanderen fra kl. 8 om morgenen for at hjælpe gæsterne tilrette, og
først derefter køre ud på banen.
5. Sponsormatch samt match for de frivillige
Invitationer er sendt ud til sponsorer og frivillige til matchen den 4. september.
6. Nyt udstyr
Vi har fået bevilget 50.000,- fra DGIs sommerfond til indkøb af nye bags og
køller. Der er i weekenden lavet et system så det gerne skulle blive mere
overskueligt, hvad der skal i hvilke bags – og så det bliver lettere at holde
orden i bagrummet.
7. Nyt fra udvalgene
Bane og husudvalg
Flot bane
Ny fairwayklipper er taget i brug.
Kæmper lidt med hastighed på greens
Der sættes 6 nye bænke op på mandag
Ydervæg skal males
Sokkel skal males
Bunkers skal renses for sten og grus
Gang i klubhus v. betalingsanlæg skal males – især fodpaneler etc.
Hovedrengøring klubhus, køkken, kontor, gang, personalerum og køkken og
toilet hul 10.
Endvidere trænger der til rengøring i rummet til udlejningsbags, laden,
bagrummet etc.
Der findes en dato til en arbejdsdag
Pillerne på parkeringspladsen bliver desværre ofte påkørt, især dem v. den
gamle indkørsel. Vi er nødt til at skulle have noget gjort ved det. Bane- og
husudvalget har bolden.
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Begynderudvalg
Der er nu 47 nye tilmeldt i år og 21 har pt. meldt sig ind i klubben.
Der afholdes spil-med dag den 23. august fra kl. 15 – 17:30. Conny sender en
mail rundt til medlemmerne og vi har fået lavet flyers (er sket).
Der udsendes et brev om nybegyndersituationen og kontoret mailer rundt til
medlemmerne (er sket).
PR-udvalg
Afholder møde senere på året.
Eliteudvalg
Det blev foreslået at gennemgå de nye hcp-regler på Generalforsamlingen i
2021. Kontoret husker.
Juniorudvalg
Igen i år har vi haft en rigtig god juniorlejr m. Rasmus og Kim som tovholdere.
Der kan ses billeder derfra på facebook ’golfsommerlejr’.
I år havde vi 4 juniorer med til Hancock-matchen, hvilket var meget glædeligt.
Matchudvalg
Der var 65 deltagere i Hancock-matchen. Alle skulle betale 225,- uanset om de
spiste med eller ej. Det var arrangeret i den bedste mening for at få alle til at
deltage i det sociale efter spillet. Enkelte var utilfredse men det var en god dag
alligevel.
Næste match bliver afslutningsmatchen den 17.10.20, som Cafeen vil
sponsere.
Sponsorudvalg
Ny sponsor: Jensen & Jensen gerne vil tegne en sponsorkontrakt.
Salling Efterskole har tegnet en ny 3-årig sponsorkontrakt for
ungdomsarbejdet.
8. Eventuelt
Ingenting
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