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Referat af Bestyrelsesmøde den 10. maj 2022 
 

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

 
Sekretær:  Conny 
 
 

 
1. Underskrift af referat fra seneste møde 

 
Referatet fra marts blev godkendt og underskrevet. 

 
Opfølgning af tjekliste 
 
Tjeklisten blev gennemgået og ajourført 
 
Vi får mange afslag i øjeblikket fra fonde og puljer. 
 
Sparekassen Danmark vil gerne være sponsor til en match den 10. september 2022.  
 
2. Økonomi 
 
Gennemgang af balancen 
 
Balancen ser fornuftig ud – dog ikke helt så fin som på samme tidspunkt 2021. Banedriften 
har kostet lidt mere. Indtægterne er lidt mindre, bl.a. pga. færre Gree-fee indtægter pt. 
Endvidere har vi har fået ekstra 150.000,- fra Skive Kommune i driftstilskud i forhold til 
sidste år, som jo ’pynter’ på resultatet. 
 
Vi skal have et nyt tilbud på forsikringer via DGU. Kontoret/Jette rykker for nyt dato.  
 
KK er nogenlunde i balance.  
 
Der er søgt SIS-midler til udslagshus.  
 
Leif og Erland skal have møde med DGUs kontaktperson vedr. biodiversitet, hvor der skal 
diskuteres gode ideer og finansiering.  
Bunkerrenovering er stoppet indtil videre – i hvert fald indtil vi får skaffet flere penge til 
projektet.  

 
Restancelisten 
 
Der er stadig nogle stykker tilbage på restancelisten og der skyldes ca. 11.000,- . De får 
alle endnu en rykker inden de slettes.  
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3. Investeringsønske: Ny boldopsamler 
 
Bestyrelsen har ikke hørt ønsker om en ny boldopsamler og bestyrelsen og baneudvalgets 
repræsentanter var derfor enige om, at den gamle boldopsamler så nok kører fint nok, 
ellers må Baneudvalget sige til.  
 
4. Momsgaver 
 
Vi sender info ud om momsrefusion/momsgaver ultimo september. 
 
5. Fritspil 
 
Man blev enige om, at den nuværende fritspilsoversigt ikke siger ret meget, da ikke alle 
klubber har indberettet, når vi holder bestyrelsesmøde. Kontoret (Conny) sender for 
fremtiden en fritspilsoversigt rundt til Bestyrelsen sidst på måneden. 
 
Det faste punkt ’fritspil’ udgår af dagsordenen fremover. 
 
6. Café – fast punkt  
 
Der er generelt stor ros til Niels for kvaliteten af maden i Cafeen.  
 
7. Jubilæum – fast punkt  
 
Bror og Judith lægger et kæmpe arbejde i jubilæumsbladet. Der er allerede skaffet mange 
annoncer til bladet.  
 
8. Nyt fra udvalgene 
 
Bane og husudvalg: Bøgetræet tæt på klubhuset er fældet, og træet er solgt mod, at der 
ryddes fuldstændig op.  
Banen er tør. Har fået lidt vand, men håber på mere. 
Baneservice: vi mangler folk, men vi kan ikke rigtig gøre mere. 
Begynder- og rekruttering: Hold 2 starter onsdag den 18. maj. I alt er så 22 nybegyndere 
i gang samt 2 nye juniorer.  
Eliteudvalg – har tabt 2 kampe i weekenden 
Matchudvalg – reminder vedr. Toyota-match skal rundt. Kontoret 
 
9. Indkomne ideer fra medlemmer 
 
Kontoret har undersøgt, hvordan flere andre klubber håndterer et 9-hullers kontingent, 
men Bestyrelsen besluttede indtil videre ikke at gå videre med dette kontingent, men i 
stedet henvise til par-3 banen. 
 
Klippekort til biler 
 
Kontoret udarbejder forslag inden næste bestyrelsesmøde.  
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10. Evt. 
 
Nu da vi har besluttet, at generalforsamlingen kan afholdes inden 1. april i stedet for 1. 
marts, skal vi så også udsætte udmeldelse af klubben til 1. november i stedet for 1. 
oktober? I givet fald kræver det en vedtægtsændring. Kontoret skal huske til næste 
generalforsamling 
 
Velkomst til grupper  
 
Kontoret – husk Erland vil gerne byde velkommen, når der kommer grupper  
 
 

Næste møde tirsdag den 14. juni kl. 16:30 
 
 


