
Referat af bestyrelsesmøde d 11/10 2022 

 

Tilstede: Inglev, Erland, Leif, Stig, Ivan, Dorthe 

Fraværende : Conny, John 

 

Referent: Dorthe  

 

1. Underskrift af referat fra sidste møde. 

Referatet fra September blev godkendt og underskrevet.  

 

Opfølgning af tjekliste: 

Tjeklisten blev gennemgået og ajourført. 

Kontoret:  

Udmeldelse er 1/11, skal skrives på til dagsorden generalforsamling. 

Hvor stort kan billedet af lynnedslag blive?  

Ivan: 

Der er kommet bolde til driving range. De tages dog først i brug næste år.  

Ladestandere ankommer og monteres fra 24/10 2022  

Decolet har givet en pris på skiltet til p pladsen. Ivan kontakter dem og spørger om der evt kan 

forhandles om prisen, hvis de får deres logo på skiltet eller på skilt i gården. 

Tjek af lynafleder afventer Vagn. 

Erland:  

Personalesamtaler er afholdt og alt var overordnet positivt. 

Der har været afholdt møde med Skive golfklub for at snakke om mulighed for fusionsgolf- 

Dette aftales med Skive som hjemmebane. Harrevig stiller med 5 spillere, og ligeledes gør 

Skive (max handicap 10 ) Rasmus Schyum har sagt ja til at være tovholder. 

Der er forslag om at Skive og Harrevig´s bestyrelser mødes til en match og et uformelt møde 2 

gange årligt – det synes alle i bestyrelsen er en god ide, og Erland kontakter Leif Primdahl vedr. 

dette. 

Skive golfklub afholder ”tilbudsuge” i uge 34, så vi kan godt tage uge 33 

Stig:  

Der skal indhentes tilbud december vedr. udslagshus 

Sponsorskilte bliver ajourført. 

Dorthe: 

Vi har afsluttet begynderforløb og alle nye er nu på stor bane. Der har været få frafald, men de 

fleste har valgt at fortsætte. 

 

2. Økonomi. 

Regnskabet ser fint ud, der forventes positivt resultat. 

 

3. Priser 2023 

Punktet udsættes til næste møde. 

 

4. Udslagshus 

 



5. Cafeen 

- 

 

6. Nyt fra udvalgene 

Ved årets afslutning ser vi på om der er råd til en golfvogn, og om det er det vi har mest behov 

for.  

 

7. Forslag fra medlemmer 

- 

 

8. Evt 

.  

  

 

 

Næste møde: tirsdag den 22. november kl. 16:30 

 

 

Referent: Dorthe Heilesen. 


