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Referat af Bestyrelsesmøde den 8. juni 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 
 
Projektet ’sjov på driving’ range overgår til Baneudvalget. 
Inglev og Jette har holdt møde m. Poul for at blive sat ind i, hvordan det 
hænger sammen mht. energiafregning etc.  
Der er bestilt nye driving range bolde. 
Stig tager mål til nye sålbænke efter bestyrelsesmødet.  
John og Rasmus har kigget på nyt sportstøj. (Sportstøjet hænger allerede i 
gangen og kan bestilles via et link, som er sendt rundt via golfbox).  
 

2. Økonomi 
 
Balancen ser fornuftig ud 
 
Restanceliste 
Der var ganske få restancer tilbage. 
 

3. Ønskeliste Investeringer  
 
Forskellige ønsker blev diskuteret 

4. Fritspil  
 
HVG ligger nr. 2, men haler kraftigt ind på Hvalpsund, som ligger nr. 1.  
 

5. Cafédriften 
- 
 

6. Generalforsamling  
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Besluttes på bestyrelsesmødet i august 2021. 
 

7. Jubilæum 2022 
 
Der skal nedsættes en arbejdsgruppe: 
Erland er tovholder. 

      Sættes på dagsorden hver gang fremover. 
  

 
8. Match for frivillige og sponsorer 

 
Datoen bliver den 10. september 2021. 
Ivan ajourfører listen over frivillige. Stig ajourfører listen over sponsorer.  
Alle ’formænd’ for de forskellige ansvarsområder skal også se listen igennem. 
Vi skal have en match på Par-3 i år igen. John er tovholder.  
Fast punkt på dagsordenen fremover.  
 

9. Banens åbningstider, specielt med henblik på weekends 
 
Der er blevet åbnet op om morgenen fra kl. 7 i weekends og helligdage og kl. 
7:30 i hverdagene. Evalueres på næste Bestyrelsesmøde.  
 

10. Nyt fra udvalgene 
 
Bane- og hus: Vandingsanlæg opgraderes i øjeblikket. 
Vi skal have en beplantningsplan og Baneudvalget kigger på sagen.  
Vi har fået nye Flag på greens.  
Græsfrø sået tidlig foråret, men er aldrig kommet op. Bo ringer til leverandør og 
hører om vi kan få et afslag eller lign.  
 
Baneservice:. 
Vi kunne godt bruge 3-4 ekstra frivillige. Erland spørger seniorholdet.  
 
Begynderudvalg:  
25 nye tilmeldt. Golf og rødvin mandag 14.6. og spil-med-dag den 15.8.  
 
Junior-udvalg: Vi regner med, at junior-lejren bliver afholdt i år.  
 
Sponsorudvalg: Stig kigger på udløbne sponsoraftaler.  
Her mangler vi også frivillige til at hjælpe. Hvordan får vi flere med i 
sponsorudvalget?   

 
11. Evt. 

 
Waste-area: skal bunker 8 + 13 fortsat vedligeholdes på samme måde som de 
andre? Eller skal det være ’waste-area’? Baneudvalget kigger på sagen.  
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Det kniber med at få revet i bunkers. Vi skal opfordre medlemmer og gæster 
til at huske riven. Erland kontakter seniorklubben, dameklubben og 
herreklubben.  
 
Næste møde: tirsdag den 10. august  

 
 
 


