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Referat af Bestyrelsesmøde den 11. maj 2021 

 
Til stede:  Erland, Inglev, Stig, Ivan, John, Bo, Lillian 

 
Sekretær:  Conny 
 
 

 
 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 
 
Referatet blev godkendt og underskrevet. 
 
Opfølgning af tjekliste 
Tjeklisten gennemgået og ajourført 
 
 HVG deltager i år i Danmarks største nærmest-pinden-konkurrence. Det 
kommer til at foregå fra mandag den 17. maj til søndag den 23. maj. 

Alle medlemmer og gæster, der spiller på Harre Vig Golfklubs bane i uge 20 
kan deltage. 

Der er flotte præmier på højkant i form af partout billetter til Made in Denmark, 
Himmerland 2022. 

  Niels kører med et godt tilbud i Cafeen i den uge.  

Sportstøjet, som HVG har solgt de seneste par år kan ikke fås mere. Der er 
allerede et par medlemmer, som har spurgt på sportstøjet. Conny har haft 
ringet til Sport 24 i Skive og de arbejder på at få lavet et nyt tilbud til os.  

 Lillian og Erland prøver at lave et udkast til nogle hovedoverskrifter til et evt. 
Strategimøde senere på året i HVG. 

 
2. Økonomi 

Balancen ser fornuftig ud 
 
Restanceliste 
Ca. 6.000,- tilbage. Kontoret gør ikke mere ved det.  
 

3. Fritspil  
HVG ligger nr. 2 med 1182 spillede runder, efter Hvalpsund m. 1651 spillede 
runder pr. 1. maj 2021.  
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4. Generalforsamling  

Pga. Corona-restriktioner er generalforsamlingen udsat på ubestemt tid. Måske 
den kan afholdes i august.  
 

5. Café 
- 

6. Ønskeliste til investeringer 
- 
 

7. Match for frivillige og sponsorer 
Ivan sender listen over frivillige rundt, og alle bedes kigge den igennem. Ivan 
skriver forslag til forskellige datoer i august/september.  
 

8. Tilskudspulje til digital omstilling  
Erhvervshusene har fået 20 mio. til at hjælpe små og mellemstore danske 
virksomheder med digitalisering, så de kan optimere deres virksomhed.  Måske 
vi kunne komme i betragtning.  
 

9. Nyt fra udvalgene 
Referat fra Bane- og husudvalg er rundsendt. 
Baneservice: Konceptet er ændret, så den væsentligste opgave er at være 
ved klubhuset for at byde vore gæster velkommen, og hjælpe dem med de 
spørgsmål de måtte have. Vagtplan er rundsendt. 
Vi kunne godt bruge 3-4 ekstra frivillige. Måske de kan findes på seniorholdet? 
Begynderudvalg:  
25 nye er tilmeldt. Ca. 16 med til mandagsmatch i mandags. Regelaften 
afholdes den 17. maj. Ost- og rødvin er udsat. Knud og Erland inviteres med. 
Forsøger at arrangere fællestræning. Spil-med dag den 18.8.  
PR-udvalg: Rikke Møller overtager fra Stig.   
Elite-udvalg: Eliteholdet tabte desværre i lørdags.  
Junior-udvalg: Vi har 14-15 juniorer i år. 
Sponsorudvalg: Stig har landet/genforhandlet flere sponsoraftaler.  
Her mangler vi også frivillige til at hjælpe. Hvordan får vi flere med i 
sponsorudvalget?   
APV – og Energiudvalg: Det kører fint m. Poul Møller Hansen som tovholder. 
Poul har rundsendt en detaljeret opgørelse over energiforbruget i Harre Vig.  
 

10. Evt. 
Forårsmessen i Skive er aflyst. Vi har i stedet sagt ja til en Efterårsmesse.  
 
Thiele Brillehus, Skive har henvendt sig på kontoret og spurgt om vi kunne 
være interesseret i, at de kom til HVG m. en lille bod, hvor de vil fremvise 
golfbriller. De vil så lave en lille puttekonkurrence og udlodde en par golfbriller 
til vinderen. Vi tænker lige over, hvordan det evt. kunne passes ind.  

    

  


