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Nyhedsbrev marts 2022 
 
 
1. Underskrift af referat fra seneste møde 

 
Referatet fra november blev godkendt og underskrevet. 

 
2. Opfølgning af tjekliste 
 
Tjeklisten blev gennemgået og ajourført 
 
Gavl-skiltet er bestilt. Flagstænger kan evt. opsættes også, hvis man kan finde penge til 
det. 
 
Driving range bolde er ikke kommet endnu. Der rykkes. 
 
Baneudvalget har lavet et udkast til et vejviser-skilt til kontor, cafe, toilet osv. Skiltet blev 
godkendt og baneudvalget har frie tøjler til at få placeret skiltet/skiltene mest 
hensigtsmæssigt. 
 
DGU har fået noget nyt vedr. ladestationer til el-biler. Sættes på næste dagsorden 
 
Erland indkalder hurtigst muligt til et møde med John og formænd fra klubber i klubben. 
 
Begynderudvalget har i år haft 2 møder. Dorte Heilesen bliver ny formand for 
begynderudvalget. Desuden består begynderudvalget af Susanne Rosier og Else-Marie 
Nielsen. Erland er vikar.  
 
Den 2. april er der Jamo-messe i Glyngøre. Dorte Heilesen er tovholder.  
 
Status på renovering af bunkere: Bo fortalte at de påbegynder arbejdet i næste uge og de 
starter med de bunkere der trænger mest. Dvs. på hul: 2,4,5,6,9,13,14 og 15. 
 
Klubmestre 2021: 
Kontoret skal skrive en mail til dem der vandt i 2021, og skrive at bestyrelsen har ændret 
holdning og de nu kan hente deres glas på kontoret, hvis de ønsker det. 
 
3. Økonomi & 4. Budget 
 

2021 kommer ud med et flot resultat. 
Indtægterne er steget i 2021. Både greenfee og kontingenter er højere end tidl.år. 
Harre Vig var nr. 1 i Fritspilsopgørelsen i 2021 som den mest besøgte bane.  
Baneudvalget har brugt lidt mere end forventet.  
 
I 2022 er det uvist om budgettet holder pga. de stigende priser på både diesel, el, 
gødning osv. 
Kontingenterne er i 2022 pristalsreguleret med 3% stigning, så vi kan måske holde 
kontingentsatsen i ro i 2023.  
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Seniorkontingent i 2022 er således på kr. 6170,- hvilket ikke afviger væsentligt fra 
tilsvarende naboklubber. Svinger ca. 500,-kr. mellem klubberne. 
Pr. 1.1.2022 har vi 501 medlemmer, nogenlunde det samme som sidste år. 
 
Restancelisten 
Kontingentopkrævninger havde betalingsfrist 10/1-2022. Der er nu udsendt rykkere og 
spilleretten er lukket for dem, der ikke har betalt. Udestående på 48.025,- kr. pt. 
 
5. Anlægsønsker 2022+2023 (og ekstraordinært vedligehold) 
 
Der er kommet nye ansøgningsskemaer. Der indsendes igen på de nye skemaer. Der 
søges om udslagshus, vaskeplads og puttinggreen. 
 
6. Generalforsamling 
 
Afholdes den 24/3-2022. Dagsorden og indkaldelse er udsendt til alle medlemmer og på 
golfbox/hjemmeside.  

 
7. Fritspil 
 
Der har den 1/3-22 været holdt et lille møde i Hjarbæk med alle kontorfolk eller frivillige, 
som administrerer fritspilsordningen i de 9 klubber. Jette og Conny deltog. 
En klub fortalte, at de opkræver 75 kr. for fritspillere, som benytter deres driving range 
uden at booke en tid.  
Der blev besluttet på mødet at man for fritspillere, der ”kun” benytter driving range eller 
pay & play baner kunne/skulle opkræve et gebyr på 50/75 kr. eller man skulle booke 
dem ind på den tid i golfbox og så få betalingen den vej igennem. 
 
I Harre Vig skal fritspillere fremover betale 50 kr. eller booke sig ind i golfbox, hvis man 
benytter driving range eller pay & play uden at spille en runde på stor bane. 
Kontoret laver et skilt til ophængning på driving range om, at prisen for at benytte den er 
50,- kr., såfremt man ikke har betalt greenfee/fritspil. 
 
8. Cafe 
 
Åbner 1. april jf. kontrakten.  
 
9. Træner 
 
Knud Storgård er fortsat træner i 2022. Han har sendt nogle forslag til fællestræning: 
16. +17. april samt 6. + 7. august. Dette godkendte bestyrelsen og der laves opslag 
hurtigst muligt. 
 
10. Jubilæum 

 
Der skal være møde i Jubilæumsudvalget på mandag. Afventer tilbud på telt over 
terrassen fra Salling teltudlejning, 
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11. Udslagshus, Opdatering af tilbud 
 

 Udslagshus: Den oprettede jubilæumskonto skal efter flanen gå til det nye udslagshus. 
Der er desuden 6 – 7 fondsansøgninger  ude i øjeblikket.  

 Vi har modtaget reviderede priser. Stig sender de nye priser til kontoret og Inglev.  
 Ivan sørger for at søge byggetilladelse, nå vi har fået alle penge i hus. 

 
12. Matchplan 
 
Matchplanen kommer ud i denne uge. Tiderne er booket i golfbox, men der er ikke lagt 
matcher op i turneringsmodulet endnu. 
Åbningsmatchen er den 9. april 2022 -med Hancock som sponsor. 
 
13. Sponsorer 
 
Der har været rundsendt en opfordring til alle medlemmer om at vi mangler hjælp til 
sponsorudvalget. Kun en person har meldt sig på banen.  
 
Det er meget vigtigt, at vi får nogle flere på banen til at hjælpe, hvis klubben skal blive 
ved med at budgettere med sponsorindtægter. Klubben er meget afhængig at disse 
indtægter, hvis man vil undgå at hæve kontingentsatserne mm. 
 
Bestyrelsen gennemgik sponsorlisten, en del skal kontaktes nu. 

 
Der bliver ryddet op på sponsortavlen. 

 
14. Nyt fra udvalgene 
 
Bane- og husudvalg 
 
Arbejdsdag bliver den 26/3-2022. Opslag er udsendt. 
 
Der er åbnet for golfbiler og scootere. 
Prisen for at medlemmer med helbredsmæssige problemer kan leje en golfbil på 
hverdage er uændret 2100,- for hele sæsonen (ca. 1/4-15/10) eller man kan leje på 
månedsbasis for 400,- Eller selvfølgelig pr. gang 160,- kr. (260,- for gæster) 

 
Begynder- og rekrutteringsudvalg 
 
Prøvemedlemskab (300 kr.) ændres fra 3 måneder til 3 uger fra 2022.  
Efter 3 uger/3 gange skal man vælge om man vil betale 1200,- og fortsætte. For dem 
der først starter efter 1/7 skal de kun betale 300+450= 750,-  
De nye der starter i 2022, vil fortsat få 750,- kr. rabat på det første års kontingent i 2023. 
 
Fra 2023 bortfalder tilbagebetalingen af de 750,-  
 
Bestyrelsen vedtog, at nybegyndere starter i Handicap 72, selvom krav til klubmatcher 
er hcp 54. 



 

4 

 

 
De nye begynderhold starter den 6/4 og 18/5 
 
24/4 er der Golfens Dag/Åbent hus. 
 
Dorte Heilesen kommer til at stå for begynderudvalgets facebookside, som pt. har 104 
medlemmer. Det er kun medlemmer, som er startet de sidste 3 år tilbage, der kan være 
med i gruppen. 

 
Eliteudvalg 
Intet nyt. 
 
Juniorudvalg 
Holder møde på tirsdag. John, Kim og Rasmus er i juniorudvalget pt. 
 
Matchudvalg 
Se pkt. 12 
 
Sponsorudvalg 
Se pkt. 13 

  
19. Indkomne ideer fra medlemmer 
 
20. EVT. 
 
 
Den 12. og 13. marts var der Foråsmesse i KCS, hvor HVG havde en stand.  
 
 

Næste bestyrelsesmøde tirsdag den 12. april kl. 16:30 i Klubhuset 
 


