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Referat af Bestyrelsesmøde den 12. april 2022 
 

 
Til stede:  Erland, Ivan, Stig, John, Dorthe, Leif 
 
Fraværende: Inglev 

 
Sekretær:  Conny 
 
 

 
Erland startede bestyrelsesmødet med at byde Dorthe Heilesen og Leif Graversen 
velkommen i bestyrelsen. 
 
1. Underskrift af referat fra seneste møde 

 
Referatet fra marts blev godkendt og underskrevet. 

 
Opfølgning af tjekliste 
 
Tjeklisten blev gennemgået og ajourført 
 
Baneservice. Der er kommet 2 nye på listen, men vi mangler stadig folk. Kontoret 
kontakter dameklubbens formand for at høre om, der kunne være nogle damer, der har 
lyst til at komme på holdet.  
Erland spørger seniorholdet. 
 
Klubmesterskaber: Ivan/John kommer med forslag til revision af klubmesterskaber på 
næste bestyrelsesmøde.  
 
2. Økonomi 
 
Gennemgang af balancen 
 
Inglev gennemgår balancen næste gang.  

 
Restancelisten 
 
Der er ca. 40.000,- tilbage på restancelisten, og det er desværre nok tvivlsomt, om der 
kommer ret mange flere penge ind. 2. rykker er udsendt.  
 
3. Status bunkere 
 
Bunkerrenovationen er tilendebragt for denne gang, da vi ikke har flere penge hertil. Vi 
skal passe på budgettet ikke skrider, da er mange ukendte faktorer i år, f.eks. 
energiomkostninger og materialeomkostninger Endvidere er det uvist om vi vil få lige så 
mange greenfee-gæster som sidste år; nu hvor Corona-restriktionerne alle er ophævet.  
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4. Fritspil 
 
Hvalpsund fører puljen pt. og det er ganske som det plejer at være, da rigtig mange i 
ordningen spiller Hvalpsund i vinterperioden. Vi regner med at komme stærkt igen.  
 
5. Café 
- 
 
6. Jubilæum 
 
Udvalget arbejder med forskellige events, jubilæumsblad etc. 
 
7. Generalforsamling, evaluering 
 
Skuffende, at der kun kom ca. 30 medlemmer, da vi plejer at være ca. 100.  Næste år skal 
der være tilmelding på golfbox, så vi ikke igen kommer til at stå med masser af madder og 
kage i overskud.  
Bortset fra det, var det en god generalforsamling med mange gode og relevante 
spørgsmål.  
 
8. Golfens Dag / Åben Bane den 24. april 
 
Knud Storgaard var til stede på Golfens Dag sammen med 3 andre fra Begynderudvalget. 
Erland bød velkommen.  
Kontoret har sendt mail rundt til alle medlemmer og gjort opmærksom på arrangementet. 
 
9. Momsgaver 
 
Udsættes til næste bestyrelsesmøde. 
 
10. Norlys - ladestandere 
 
Vi har modtaget en update på projekt ladestandere til elbiler til de danske golfklubber fra 
Morten Backhausen fra DGU.  
 
Da det helt sikkert er fremtiden, skal vi have så mange standere som muligt og gerne så 
hurtigt som muligt.  
 
11. Nyt fra udvalgene 
 
Personaleudvalg – Ansættelseskontrakter er underskrevet. 
 
Bane- og hus – god arbejdsdag, hvor mange opgaver blev løst både ude og inde. Måske 
vi skal have en arbejdsdag lige inden jubilæet? 
Alle medlemmer med skab, skal opfordres til at rengøre deres egne skabe inden jubilæet. 
 
Begynder – 11 begyndere er startet og 2 juniorer. Der er 3 personer skrevet op til 
turbohold. 
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Juniorudvalg – 2 nye juniorer er begyndt. Vi får et sponsorat fra Salling Efterskole, som 
er øremærket til juniorer.  
 
Matchudvalg – forrygende åbningsmatch m. mere end 70 deltagere.  
 
12. Indkomne forslag om 9-huls kontingent 
 
Kontoret undersøger, hvordan de gør i andre klubber, hvor de har et 9-huls kontingent. 
Hvordan styrer de det? Hvilke huller? Hvad koster det?  Hvor mange benytter det? skal 
man søge om det etc. Tages op igen på næste bestyrelsesmøde.  
 
Et andet tidligere medlem, som har sommerhus i Harre Vig, har foreslået, at vi laver et 
sommerhuskontingent. Man kan altid købe 10 greenfee for 2.800,- kr. eller et 
langdistancemedlemskab til 2.800,- kr. Endvidere kan vi tilbyde ugekort til 1.250,- kr. Disse 
muligheder meddeles vedkommende.  
 
13. Evt. 
 
 

Næste møde tirsdag den 10. maj kl. 16:30 
 

 
 

 


