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Referat af Bestyrelsesmøde den 10. oktober 2020 

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

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

Sekretær:  Conny S. Andersen 
 
 

 
Et par repræsentanter fra Durup Idræts- & Svømmehal, var mødt op for at fortælle om 
muligheden for at starte et samarbejde op vedr. en golfsimulator, som kunne opstilles i 
Durup. HVGs medlemmer kunne så benytte denne facilitet om vinteren.  
 
Simulatoren ville desværre betyde en investering på ca. en halv mio., som hverken HVG 
eller Durup Idrætsforening kan finansiere, men vi lovede, at tænke lidt over, hvordan det 
evt. kunne strikkes sammen.  
Lignende ordning i Fredericia undersøges. 
 
Erland har fået en invitation til et møde i Skive på Hotel Strandtangen vedr. opstilling af en 
simulator fra Teebox. Ivan har deltaget i mødet og der arbejdes på en ordning med 
Strandtangen mellem Skive Golfklub, Hjarbæk Golfklub samt HVG.  
 
 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 
 
Referatet blev underskrevet.  
 
Opfølgning af tjekliste: 
- 
 

2. Økonomi 
 
Balancen ser fortsat fornuftig ud.  
Inglev delte en balance ud, hvor han havde delt de forskellige konti op i 
grupper for at se, hvor der har været over- eller underskud i 2020. 
 
Der arbejdes stadig hårdt på at få mindsket noget af gælden. 
 
Vi skal vedligeholde vores maskinpark, men vi skal også overveje at købe 
brugte maskiner, hvis der er gode tilbud, og selvfølgelig ikke udskifte undtagen, 
når det er nødvendigt.  Vagn skal løbende holde øje med gode tilbud på 
maskiner.  
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Bunkersand kan med fordel bestilles nu inden årsskiftet, da vi har penge på 
kontoen.  
 
I øvrigt kan vi godt bestille andre ting nu, hvis vi ved, vi skal købe dem alligevel 
i det nye år.  
 
Inglev søger midler til: 
Klipper 
Opvaskemaskine i Cafeen 
Toilet 
Udslagshus 
 
Restanceliste 
 
Restancelisten er tom. 
 

3. Foreløbigt budget 
 
Inglev/Jette er godt i gang med udarbejdelse af budget for 2021. 
 

4. Medlemskontingenter 2021 
 
Man blev enige om at pristalsregulere medlemskontingenterne – dog skal der 
holdes nøje øje med om HVG afviger for meget fra naboklubbernes 
kontingenter.  

 
5. Cafeen 2021 

 
Der forhandles: 
 
Fremtidig kontrakt, rengøring – evt. også toilet hul 10, åbningstider, 
ferieafholdelse, udskiftning af gulv, evt. forpagtningsafgift, opfyldning af 
køleskab i gangen v. betalingsanlæg etc.  
Inglev vil gerne have indført en forpagtningsafgift, også for at holde 
myndighederne fra døren.  
 

6. Fritspilsordning 2021 
 
Erland har deltaget i møde m. i Styregruppen for fritspilsklubberne. Referat er 
rundsendt. De ni klubber har samlet en netto tilgang på 30 medlemmer. Heraf 
står HVG for de 22! 
Ingen større ændringer i samarbejdet. 
Ingen (på nær Skive) ønsker længere at ’bytte’ greenfee-billetter på dette 
møde.  
Steen Krarup havde lavet flere forskellige statistikker, som vedlægges referatet 
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7. Erfamøde 
 
Inglev har deltaget i Erfa-mødet. Et godt møde, hvor mange informationer blev 
udvekslet.  
Sommermatchen er ikke afholdt i år pga. Corona. Morsø er arrangører næste 
år. Når vi får en invitation, tager vi stillingen til om vi vil deltage.  
 

8. Generalforsamling 2021 
 
Vi plejer at afholde generalforsamling den sidste torsdag i februar måned. 
Grundet Corona-usikkerheden ser vi tiden lidt an.  
 

9. Nyt fra udvalgene 
 

Bane- og hus:   
Våd Bane 

 Oplæg overalt på banen indenfor en køllelængde.  
  Golfbiler tilladt på Par-3 banen. Ikke på stor bane. 
 
 Begynderudvalget 
 ’Lidt sjov’ på Driving Range efterlyses. F.eks. vindpose, tønder, evt. bilskrog. 

Vi går videre med sagen.  
 Status på nybegyndere er pt. 62 og 48 har betalt de 1200,-  
 Nyt begynderudvalg er oprettet og referat fra møde er rundsendt. 
 
 Juniorudvalg 
 John foreslog, at juniorer skal spille gratis og låne gratis bag det første år. 

Forslaget blev vedtaget. Kontoret tilretter prislister, hjemmeside etc.  
 
 PR-udvalg 
 Stig vil gerne have nogle flere med i det udvalg. Det blev foreslået og 

vedtaget, at Lillian og Conny deltager i det næste møde.  
 
 Sponsorudvalg 
 -  
 

10. Indkomne ideer fra medlemmer 
- 
 

11. Eventuelt 
 
Året der gik – Nyhedsbrev til Nytår 
Erland forfatter sammen med kontoret. 
 
Julegaver 
Personalet skal have julegaver og de er bestilt.  
Bestyrelsen skal ikke have julegaver 
Der skal ikke uddeles julevin til nogen  
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Julehilsen til Sponsorer 
Stig/Conny 
 
 En gave for livet 

 Medlemmerne skal tilbydes at købe en gave for livet evt. til julegaver. Pris 
300,-  

 
 Rengøring 

Vi er i gang med at finde ud af om vi evt. kan få en fleksjobber til at klare 
rengøring i HVG, dvs.  

 gang, klubhus, matchlederkontor, køkken og kontor 
 bad og toiletter i Cafebygningen 
 personalerum + køkken 
 toilet hul 10  
 Conny laver opstilling over nuværende timeforbrug til Inglev 
 

 

Næste møde: 
Tirsdag den 8. december kl. 16:30 

 


