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Referat af Bestyrelsesmøde den 12. oktober 2021 
 

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

 
Sekretær:  Conny 
 
 

 
 

1. Godkendelse af referat fra seneste møde 
 
Referatet fra september blev godkendt og underskrevet. 
 
Opfølgning af tjekliste 
Tjeklisten blev gennemgået og ajourført 
 
Kontoret har ringet til Sport24 vedr. de sene leveringstider, og der kom alle de 
sædvanlige undskyldninger. Der følges op. 
 
Kontoret har deltaget i en online præsentation af det nye Probox-koncept.  
Den nye maskine kan en hel masse ting, som vi helt sikkert ville kunne få 
meget gavn og glæde af. Det bliver desværre lidt halvdyrt. Betalingen bliver på 
kontingentbasis og for at dække vores behov, vil vi skulle betale ca. 5.000,- pr. 
måned. Endvidere vil der være etableringsomkostninger på 38.500,- ProBox vil 
købe det eksisterende anlæg for 20.000,-  
Probox tilbød at komme til HVG og vise konceptet for Bestyrelsen – eller en 
online præsentation. 
Man enedes om at vente et års tid for at se og evt. høre andre golfklubbers 
erfaringer med konceptet, og så evt. tage sagen op igen.  
 
Ivan/John har spurgt herreklubben om de ville være interesseret i at køre til 
venskabsmatch i Dr.Lund, og det var der ikke nogen, der havde interesse i.  
 
Vi har tilsagn om 150.000,- fra Kommunen som et ekstra tilskud til klubben, 
men har ikke fået noget skriftligt endnu. Kommunen kontaktes mhp. at de skal 
være opmærksomme på, at vi stadig er mest interesseret i lånet m. 
kommunegaranti, hvis loven skulle blive lavet om; så det skal der holdes øje 
med.  
 
Erland vil kort referere fra Bestyrelsesmødet til personalet i nærmeste fremtid.  
Kontoret finder en dato. 

 
2. Økonomi 
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Gennemgang af balance 
Balancen ser stadig fin ud 
 
Restancelisten 
Der er kun 1 person tilbage på restancelisten, og vedkommende vi nu blive 
slettet.  
 

3. Generalforsamling 
 
Evaluering 
En ok møde tagende i betragtning, at det var en lille kort generalforsamling 
med få deltagere. Regnskab og Beretning blev jo allerede offentliggjort i 
februar.  
 
Konstituering 
Bestyrelsen konstituerede sig som nu: 
Formand: Erland 
Næstformand: Ivan 
Kasserer: Inglev 
John, Stig, Lillian og Bo - bestyrelsesmedlemmer 
 

4. Donationer – momsfritagelse  
 

 Målet er nået. 130 medlemmer har til sammen doneret 39.450,- , hvilket vi er 
meget taknemmelige for.  

 Næste år må vi finde en måde, hvorpå vi automatisk kan opkræve de 
medlemmer, der har sat X i feltet til ‘automastisk opkrævning’.  

 Kontoret spørger Morsø Golkflub, om de opkræver automatisk og i givet fald 
fordan de gør det. 

 
5. Fritspil 

 
HVG fører med 4202 spillede runder. Nr. 2 er Hvalpsund m. 3231 spillede 
runder. 

 
6. Cafeen 

- 
 

7. Tilbud om køb af jord 
-  

 
8. Rabatordninger 

 
Det blev diskuteret, hvorvidt vi skal have flere rabatordninger med andre 
golfklubber? For nogle år siden afskaffede vi alle rabatordninger og nu er vi så 
småt begyndt at indføre dem igen. Det blev besluttet, at Kontoret samler evt. 
henvendelser om rabatordninger, hvorefter de drøftes på kommende 
Bestyrelsesmøde. Kontoret 
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9. Jubilæum 

 
  Jubilæumsudvalget skal holde 1. møde mandag den 18.10.21.  
 

10. Henvendelse fra Thy Indoor Golf 
 
  Vi har fået en henvendelse fra Thy Indoor Golf vedr. et indendørs golfcenter. 

Bestyrelsen var enige om, at det er vi ikke interesseret i. Der sendes et afslag.  
 

11. Forslag fra medlemmer  
 
Et medlem har foreslået, at medlemmer skulle kunne tage venner med på 
banen til nedsat greenfeepris. Det blev drøftet, men Bestyrelsen kan ikke 
anbefale en sådan rabatordning. Bestyrelsen giver medlemmet besked.  

 
12. Nyt fra udvalgene 

 
Bane- og husudvalg: 
Vi skal desværre regne med, at der kan være frost på banen fra nu af.  
Der skal køres sand ud, når vejret tillader.  
 
Begynderudvalg: 
Alle nybegyndere bliver godkendt mandag d. 18.10.21. 
Der spilles nu om søndagen. 
Der planlægges golf, gløg og æbleskiver.  
 
Eliteudvalg: 
Rasmus Schyum har tilmeldt et hold til Danmarksturneringen og fungerer, indtil 
videre, som holdleder.  
 
Juniorudvalg 
har haft sidste træning i år 
 
Matchudvalg 
Matchkalender skal laves i god tid  
 
Flere bestyrelsesmedlemmer har modtaget klager over dette års præmier til 
klubmesterskaberne, som var 1 fl. Vin samt 3 gode bolde. John slog fast, at nu 
var den beslutning taget, så det bliver der ikke lavet om på. Man kan evt. gå 
tilbage til glassene næste år. 
 
I det hele taget skal afviklingen af klubmesterskaber tages op til revision i 2021. 
Skal der ændres på rækkerne? Skal man fortsat kunne vinde præmier, hvis 
man er den eneste tilmeldte i en række? Skal der også spilles stableford 
turnering? præmier? 
 
Der udarbejders et forslag til fremtidig afvikling af klubmesterskaberne i HVG.  
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Det ligger fast, at afslutningsmatchen afholdes den sidste weekend i oktober 
2022. Niels har fået besked om at reservere datoen  

 
Sponsorudvalg 
Vi mangler stadig hårdt nogle medlemmer, der kan hjælpe til i sponsorudvalget.  
 

13. Evt.  
 

 Der bliver arrangeret et hjertestarterkursus inden Jul. Instruktører vil være Lis 
Thoustrup og den pensionerede læge, som har været her én gang.  

 
 Optimering af sociale medier: Vi savner indlæg fra klubber i klubben til facebook 

og instagram. Billeder fra sjove episoder i klubben eller flotte fotos fra banen 
efterlyses også. 

 Er der evt. et medlem i klubben, som ville være god til at lave nogle kreative ting 
på facebook og instagram? 

 
 Vi skal have taget tilbud hjem på forsikringer fra et andet selskab.  
 
 

Næste møde: Tirsdag den 9. november kl. 16:30 i klubhuset 
 

 


