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Referat af Bestyrelsesmøde den 13. september 2022 
 

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

 
Sekretær:  Conny 
 
 

 
1. Underskrift af referat fra seneste møde 

 
Referatet fra august blev godkendt og underskrevet. 

 
Opfølgning af tjekliste 
 
Tjeklisten blev gennemgået og ajourført 
 
Driving Range bolde afsendes inden udgangen af september. 
 
Vagn tager sig af lynafleder-forbedringen.  
 
Mulighed for fusion m. Skive Elitegolf er diskuteret m. Rasmus Schyum. Erland afventer 
svar fra Skive herpå. Det skal gerne afklares inden 1. november. 
 
2. Økonomi 
 
Balancen ser stadig meget tilfredsstillende ud.  
 
Restanceliste 
 
Der er kun 2 tilbage på listen. 
 
3. Investeringsliste: Ønske: investering i ny el-golfbil 
 
Der har været meget pres på golfbilerne i år og ofte har kontoret manglet 1-2 biler. Der er 
mange medlemmer, der har en kørselsordning i år. En enkelt af bilerne har være ude af 
drift i en lille måneds tid pga. en styrestang, der ikke kunne skaffes.  Bane-service bilen 
har også ofte været udlejet, men den kan ikke anbefales til udlejning. Alle el-bilerne er af 
ældre dato. Hvis vi investerer i en ny golfbil, kunne baneservicebilen evt. få en plads i 
garagen. Der undersøges priser til næste gang – evt. hos Muchbetter. 
 
4.  Café 
 
Det blev foreslået at få fotoet af lynnedslaget op i plakatstørrelse til evt. ophængning i 
Cafeen, evt. på hole-in-one tavlen. Der undersøges hos Dekolet om det kan blive ok 
kvalitet og hvad det koster.  
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5. Jubilæum 2022 – evaluering 
 
En fantastisk jubilæumsuge er vel overstået. Alt gik efter planen. Alt var en succes. Stor 
ros til alle involverede – og ikke mindst til vejret. De mange stærekasser opbevares 
forsvarligt indtil Leif får tid til at sætte dem op. Økonomisk ser det også ud til at løbe 
nogenlunde rundt. Liste over udgifter og indtægter blev delt rundt.  
Det blev vedtaget at holde ’tilbudsuge’ igen i uge 33 næste år. Der afstemmes m. Leif 
Primdal, Skive.  
 
6. Kontingenter 2023 
 
Udsættes til næste gang.  
 
7. Gavebidrag vedr. momsrefusion 2022 
 
Vi skal igen i gang med at indsamle mindst 200,- kr. fra mindst 100 medlemmer for at 
komme i betragtning til at få del i puljen til momsrefusion. Kontoret går snarest i gang med 
at sende info-brev ud til medlemmerne.  
 
8. Match for sponsorer og frivillige 
 
Er afholdt. 51 sponsorer og frivillige tilmeldt + 5 ekstra til spisning.  
Der blev ikke arrangeret par-3 bane match.  
Der købes præmier, hovedsageligt vin og enkelte boldpræmier.  
Der blev serveret grillstegt pattegris m. salat etc. og kaffe og kage 
 
9. Forårsmessen i Skive 2023 
 
Der var enighed om, at vi skal deltage i forårsmessen igen i 2023 den 11. og 12. marts 
2023.  
 
10. Nyt fra udvalgene 
 
Baneudvalg: Vander vi for lidt? Banen ser desværre lidt grå ud hist og her (efterfølgende 
kom der regn).  
 
Begynderudvalg: pt. har 30 nybegyndere fået golfkortet. Nybegyndere skal introduceres 
til klubber-i-klubben.  
Knud Storgaard fortsætter som træner næste år  
Dorthe foreslog en ’rigtig’ match for nybegyndere. Matchudvalget kigger på det.  
 
Der skal ryddes op i sponsorskilte på banen. Sponsortavlen i gården skal også ajourføres. 
Sponsorskiltene skal samles, så der ikke er alle de tomme pladser. Bliver der en tom væg, 
kan den bruges til eventuelle opslag.  
 
Matchudvalget: Der kom desværre ikke flere piger til dette års klubmesterskaber. Måske 
skal man prøve at lade spillerne selv vælge tee-sted?  
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Der udleveres glas i år igen. John finder ud af, hvem der skal have hvad, og så skal man 
bruge samme antal næste år.  
Sparekassen Danmark match var en rigtig god match med rigtig fine præmier, men 
desværre var der alt for få deltagere (41) især når man tager i betragtning, at både Skive 
og Morsø var inviteret.  
Der skal afholdes et møde, hvor matcher i 2023 koordineres.  
 
Juniorudvalg: Vi har igen haft en god sommerlejr m. ca. 50 deltagere samt en rigtig god D-
Tour dag.  
 
11. Indkomne forslag 
- 
 
12. Eventuelt 
 
Kontoret skal fremtidigt lægge flere opslag på instagram.  
 
Lemvig Golfklub vil rigtig gerne lave en gensidig greenfee-aftale m. HVG til 250 kr., hvilket 
blev vedtaget.  
 
Der skal afholdes MUS-samtaler m. medarbejdere.  
 
Fast punkt på dagsordenen fremover: udslagshus.  
 
Vi fører Fritspil m. 500 flere spillede runder end nr. 2 på listen, Hvalpsund.  
 
 
 

Næste møde: 
Tirsdag den 11. oktober kl. 16:3 


