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Referat af Bestyrelsesmøde den 14. september 2021 
 

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

 
Sekretær:  Conny 
 
 

 
 

1. Godkendelse af referat fra seneste møde 
 
Referatet fra august blev godkendt og underskrevet. 
 
Opfølgning af tjekliste 
Tjeklisten blev gennemgået og ajourført 
Kontoret har forhørt sig vedr. evt. ny Probox til registrering og betaling, da der 
er mange gæster, der har svært ved at finde ud af at betjene den maskine vi 
har nu (compupartner). 
Probox har lige udviklet en helt ny maskine, som skulle kunne meget mere end 
den ’gamle’, og som skulle være særdeles betjeningsvenlig. Alle Proboxe rundt 
om i klubberne i Danmark står til at blive udskiftet det kommende års tid. 
Kontoret har fået et link til et præsentationskursus vedr. den nye maskine. Vi 
blev dog enige om at klappe hesten lidt og se hvordan det går med 
implementering af den nye maskine i andre klubber. 
 
Der bliver, i løbet af vinteren, lavet en kasse til uret på banen. 
 
Det er foreslået, at der til næste års til klubmesterskabet, også spilles slagspil 
m. hcp. Det kunne jo være, det kunne tiltrække nogle flere medlemmer.   
 
Afslutningsmatch bliver den 16. oktober.  
 
Diverse info m. prisoverslag er sendt til Bestyrelsen vedr. renovering af 
bunkere.  
 
Der bliver arrangeret en inspirationstur til Fredericia Golfklub for alle 
interesserede i Bestyrelsen. 
 
Der bliver tjekket op på, hvor de bestilte driving range bolde befinder sig. 
 
Der indhentes tilbud på lys til det nye udslagshus.  
 
Vi skal huske introkursus til baneservice i 2022. 
 
Vi har igen talt m. Sport24 og de havde mange forskellige undskyldninger for 
ikke at have leveret tøjet. Alt er stadig ikke leveret, så de kontaktes igen.  
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2. Økonomi 
 
Balancen ser fin ud.  
 
Restanceliste 
 
Kun 10.000,- kr. på restancelisten. De sidste skal rykkes.  
 
Ønskeliste til investeringer  
 
Ønsker til investeringslisten ajourføres.   
Renovering af bunkere skal på listen.  
 

3. Fritspil 
 
HVG er i førersædet m. 3700 spillede runder mod Hvalpsund, som ligger på 2. 
pladsen m. 2637 spillede runder.  
 

4. Café 
  - 
 

5. Generalforsamling 2021 
 
Der laves en kort ’regnskabspræsentation’. Der holdes en kort beretning.  
 

6. Jubilæum 2022 
 
Udvalget indkaldes til det første møde snarest.  
 

7. Kontingenter 2022  
 
Bred enighed om, at kontingenterne, som sådan, ikke skal stige, men de skal 
dog pristalsreguleres, så vi ikke pludselig skal indføre større prisstigninger.   
 

8. Gavebidrag vedr. momsrefusion 
 
Der er i øjeblikket ca. 90 personer, der har indbetalt et gavebidrag. Vi skal 
bruge 101 person i alt som minimum.  
 

9. Evaluering uge 34, Spil og Spis 
 
Kontoret har rundsendt en masse data på Spil og Spis i uge 34 til Bestyrelsen. 
Der var rigtig mange besøgende i den uge. Bestyrelsen overvejer om vi skal 
arrangere en ’tilbudsuge’ igen næste år.  
 

10. Evaluering Match for Sponsorer og Frivillige 
 
En rigtig god dag. Alle var glade og tilfredse. 
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11. Samarbejdsaftale m. Dronninglund Golfklub 

 
Seniorklubben har igen været på udflugt til Dronninglund. Der blev aftalt en 
gensidig greenfeeaftale på 250,- kr. m. Dronninglund Golfklub.  
 

12. Personale 
 
Der er blevet udarbejdet nye kontrakter til personalet. De skal nu gennemgås 
grundigt og underskrives.  
 

13. Nyt fra udvalgene 
- 
 

14. Indkomne forslag fra medlemmer  
 
Et medlem har spurgt om muligheden for at bruge klubhuset til sælge/bytte 
brugt golfudstyr f.eks. en lørdag formiddag i sept./okt. Det er helt ok m. 
Bestyrelsen. Vi skal gerne reklamere på face-book og hjemmeside. 
Medlemmet skal selv stå for resten. Medlemmet informeres.   

 
15. Eventuelt 

 
Et medlem synes, der er meget hundelort rundt på banen. Der var ikke nogen 
af bestyrelsesmedlemmerne, der havde bemærket noget, og greenkeeperne 
heller ikke. Det kan ikke undgås, at der ligger rævelort en gang imellem. 
Medlemmet informeres.  
 
Skal vi fortsat have et Elitehold. Holdet skal i givet fald så tilmeldes inden 1. 
oktober! 

 
   

Næste møde: Tirsdag den 12. oktober kl. 16:30 

 


