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Referat af Bestyrelsesmøde den 9. november 2021 
 

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

 
Sekretær:  Conny 
 
 

 
GFLR Business: 
 
Vi startede med et fint indlæg fra Casper fra GFLR, hvor også Vagn deltog.  
 
GLFR Business kan hjælpe os med: 
 
At digitalisere vores golfbane, at gøre hverdagen lettere for personalet, at give spillere en 
fantastisk golf-gps og interaktiv baneguide helt gratis, at printe en baneguide (6 kr. pr. stk), 
at sælge nye sponsorater og promovere sponsorerer, restaurant, træner og shop etc. etc.  
 
Det vil komme til at koste os 14.000,- + moms pr. år samt 5.000,- for opstart. 
 
Casper tilbød at tage Par-3 banen med gratis.  
 
NVG, Hjarbæk, Tange Sø, Herning, Mollerup har allerede systemet, og vi kan evt. ringe til 
dem og høre deres mening om systemet.  
 
Præsentationen er sendt til hele bestyrelsen og Vagn. Materialet  kigges igennem til næste 
bestyrelsesmøde og kontoret sætter punktet på næste dagsorden, hvor også Vagn 
deltager.  
 
1. Beplantning på banen – evt. faunastriber 
 
Det blev drøftet, hvorvidt vi skal gøre noget mere for biodiversiteten på banen og evt.  
så nogle faunastriber, som vi kan få tilskud til. Der arbejdes videre hermed.  
Endvidere blev det foreslået, at vi får en biavler til at sætte nogle bistader op. Forslaget  
blev taget godt imod og vi går videre med projektet.  
 
2. Underskrift af referat fra seneste møde 

 
Referatet fra september blev godkendt og underskrevet. 

 
Opfølgning af tjekliste 
Tjeklisten blev gennemgået og ajourført 
 
Driving range bolde kommer først til februar 2022, men vi skal have regningen i år. 
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Vi skal have et tilbud på lys til det nye udslagshus. 
 
3. Økonomi 
 

Balancen ser stadig fin ud, og det ser ud til, vi kommer ud med et pænt overskud.  
 
Restancelisten 
Restancelisten er tom 
 
4. Medlemskontingenter 2022 
 
Kontingenterne skal ikke stige, men dog pristalsreguleres 
 
5. Cafeen 
 
Niels fortsætter i 2022.  
 
6. Fritspilsoversigt 
 
HVG er stadig på 1. pladsen med 4422 spillede runder. Hvalpsund på 2. pladsen med 
3566 spillede runder. Ivan havde sammenlignet de forskellige tal fra i år med tallene fra 
sidste år. Der har generelt været fremgang i antal spillede runder.  Dokumentet blev delt 
rundt. 
 
7. Fritspilsordning 2022 (Møde i Styregruppen) 
 
Erland har været til det årlige møde i styregruppen 
. 
Ordningen forsætter uændret m. Steen Krarup som formand og Torben Larsen som 
sekretær. Samme koncept, pris og de samme klubber.  
Steen Krarup sender et Nyhedsbrev til klubberne. Kontoret spørger Steen, hvornår det 
kommer, da det evt. kunne bruges som julegave? 
 
8. Jubilæum 
 
John er trådt ud af udvalget og Ivan indtræder i stedet. John laver et indlæg fra 
herreholdet til Jubilæumsbladet. Judith Arnfast bliver redaktør.  
 
9. Baneguide/GFLR 
 
Se ovenfor. 
 
10. International Pairs Denmark 2022 
 
International Pairs er verdens største golfturnering for amatører. 
Men ikke i Danmark - endnu 
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 Langt over 100.000 golfere spiller kvalifikationsturneringer kloden rundt. Formålet med 
de danske turneringer er at finde frem til et vinderpar, som skal repræsentere Danmark 
ved en verdensfinale, hvor op mod 50 nationaliteter fra 5 kontinenter mødes.  
 
Vi har fået invitation til at deltage i ovennævnte, men man var enige om, at det ikke har 
vores interesse.  
 
11. Nyt fra udvalgene 
 
Bane- og husudvalg 
 
Arne Nielsen fra Skive har spurgt Erland om HVG kunne være interesseret i at ’dele’ en 
stor løvblæser m. Skive. Spar Nord vil så sponsere halvdelen. Den koster 80.000,-. Det 
kræver en trailer. Hvis vi går sammen med Skive om den, skal det præciseres skriftligt, 
hvem der vedligeholder hvad og hvem der skal transportere den. Bestyrelsen synes det 
var en god ide. Arne kontaktes. 
 
Der skal søges byggetilladelse til nyt udslagshus.  
 
Skal vi evt. have nogle små måtter at slå ud på, nu hvor banen er så fugtig. Har vi 
måske allerede nogle? 
 
Man blev enige om at indføre oplæg overalt, og ingen hcp-regulering. Beskeden er 
kommet på baneinfo og div. opslag.  
 
Der er bestilt nye døre til toiletter/bad. 
 
Dameklubben har spurgt Erland om de må pifte damernes omklædningsrum lidt op. Det 
vil Erland gerne give et lille tilskud til.  
 
Vi er i gang med at kigge på scorekort, som også bliver bestilt inden årets udgang.  
 
Renovation af bunkers bliver nok ikke før til næste år, men der skal købe bunkersand 
hjem i år. 
 
Begynder- og rekrutteringsudvalg 
 
Alle 27 nybegyndere er afsluttet på nær en enkelt, som har fået lov til at fortsætte som 
begynder næste år.  
 
Der spilles fortsat søndag, når det ikke regner.  
 
De før omtalte og ønskede ståbags og drivere købes inden årsskiftet. 

 
Eliteudvalg 
 
Ivan har reserveret baner til DGU-turnering – D-Tour.  
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Sponsorudvalg 
 
Vi har haft møde m. Vendsyssel Sparekasse, som bliver til Sparekassen Danmark. Vi 
håber og regner med, at der kommer en sponsoraftale ud af det, når diverse fusioner 
falder på plads.  

 
12. Indkomne ideer fra medlemmer 
 
Et medlem har foreslået, at vi får et stort skilt m. lys op på gavlen af maskinhuset – ud 
imod vejen, så det tydeligt fremgår, at her ligger Harre Vig Golfklub. Kontoret kontakter 
Dekolet herom.  

 
 

Næste møde tirsdag den 14. december kl. 16:30 i Klubhuset 
 
 


