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Referat af Bestyrelsesmøde den 17. januar 2023 
 

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

 
Sekretær:  Conny 
 
 

 
1. Underskrift af referat fra seneste møde 

 
Referatet fra november blev godkendt og underskrevet. 

 
Opfølgning af tjekliste 
 
Tjeklisten blev gennemgået og ajourført 
 
Ny lejekontrakt for Par-3 banen er underskrevet af begge parter. 
 
Ny golfbil er indkøbt.  
 
Det store vejviser-skilt til P-pladsen er hentet hos Dekolet og er klar til opsætning.  
 
Inglev er i gang med ansøgninger til Grøn Pulje. Poul er i gang med at undersøge pris på 
nye pumper.  
 
Forsikring: Vi fortsætter med Codan i hvert fald 1 år mere, men Inglev/Stig arbejder på at 
få et overblik over priser, huller i dækning etc. 
 
Erland er tovholder på Forårsmessen i Skive.  
 
Rundvisning på Green-Lab er aftalt den 11. maj. 2 x rundvisning (1 formiddag og 1 
eftermiddag) til 2 x 750,- kr. Rundvisning bliver gratis for medlemmer m. evt. ægtefæller. 
Kontoret opretter tilmelding på golfbox. Bekendtgøres på Generalforsamlingen. Kontoret 
 
Erland har tilbudt Skive Parkinson Klub, at de må bruge et stykke jord overfor sand-
pladsen til Krolf (på venstre side af stien til driving range).  Har pt. ikke hørt tilbage fra 
ham. Kunne man måske overveje at tilbyde andre handicap-grupper at komme til HVG og 
spille golf? 
 
Knud Storgaards faste aften i HVG i 2023 bliver tirsdag. 
 
Leif ansøger om træer og buske til genopretning.   
 
2. Økonomi 
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Gennemgang af Balance: 
Balancen ser stadig rigtig fin ud. Forventer bestemt et godt resultat. Nu afventer vi 
revisorgennemgang.  
 
Restancelisten 
Gemmes til næste gang, da sidste frist for betaling var for ganske nylig den 10. januar.  
 
3. Budget 
 
Ikke noget nyt siden sidst.  
 
4. Investeringsønsker 
 

a. Gator 
b. Blå Traktor  
c. Markise til Cafeen i 2023 - Indkøbes kun, hvis vi kan finde finansiering via fonde 

etc. 
d. Roughklipper, der samler op.  
e. Pumper 
f. Udskiftning til LED-lys de steder, hvor vi ikke allerede har 
g. Træer og buske til banen 

 
Vi vil forsøge at søge tilskud til LED-lys, pumper og blå traktor hos SIS. Inglev 

 
5. Udmeldelser Jul/Nytår 2022/2023 
 
Omkring Jul/Nytår er der desværre ca. 17, der har meddelt, at de gerne vil udmeldes af 
forskellige årsager. Listen blev gennemgået. Der er desværre ikke så vi kan gøre ved det. 
Kontoret skriver til de pågældende.  
 
6. Formandens Nytårsbrev 
 
Erlands nytårsbrev blev gennemgået. Kontoret tilføjer sidste nyt fra Golfhæftet om HVGs 
fine placeringer. Kontoret sender ud i denne uge. 
 
7. Nyt Udslagshus 
 
Indhentning af reviderede tilbud er i gang. De skulle komme i denne uge. Stig mente, at vi 
er nødt til at få en ingeniør ind over for at få det godkendt, men vi skal snart i gang med 
byggeansøgningen, da tilsagn om støtte og donationer bliver forældede på et tidspunkt i 
2023. 
 
8. Cafeen 
 
Referat fra seneste møde m. Niels er rundsendt.  
 
Aften med Brænderiet Limfjorden i Cafeen forsøges afholdt engang i det tidlige forår. 
Erland  
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9. Generalforsamling 
 
Dato: 
Generalforsamling plejer at være en torsdag, men da Bestyrelsen ikke kunne finde en 
torsdag, hvor alle kunne deltage, blev mandag den 27. marts kl. 19 vedtaget.  
 
Delberetninger: skal sendes til kontoret senest 1. marts.   
 
Tilmelding på golfbox. Kontoret opretter. 
Kaffe og brød: Spar Nord betaler kaffe og brød 
 
Baneservice: tages op på generalforsamlingen 
 
10. Nedsættelse af rejseudvalg 
 
Kommer fremtidigt til at ligge i klub-regi.  
Klubbens rejseudvalg består nu af: Birthe Kjær, Klaus Darling, Keld Roed, Erland A. 
Nielsen 
Keld Roed har oprettet tilmelding på golfbox.  
Kontonr. er også oprettet. 
Kontoret har netop sendt mail rundt til medlemmerne herom.  
 
11. Nyt fra udvalgene 
 
Bane- og hus: Leif vil plante surbær på højre side af stien op til driving range for bla. at 
’skjule’ sand-pladsen lidt. Buskene er meget smukke om efteråret. Køber endvidere en 
stor Guld-Pil til hul 2.  
 
Eliteudvalg: HVGs og Skives elitehold er nu fusioneret. 
Juniorudvalg: mangel på juniorer 
Matchudvalg: 1. april er der åbningsmatch.  
John foreslog evt. flere matcher sammen med Skive for at få flere deltagere.  
PR:udvalg: Stig synes det var en skam, der ikke har været en artikel i 
Golfbladet/golfavisen omkring jubilæet, men synes vi skal have annonce i til forår/sommer 
2023. Erland prøver at tage kontakt til de 2 aviser. Rikke Kold Møller er fortsat PR-
ansvarlig.  
 
12. Indkomne ideer fra medlemmer 
- 
 
13. Evt. 
 
Limfjordsgolf: HVG har tilmeldt 1 hold herrer i A, B, C, D og 2 damehold. 
 
Veteraner: Vi er igen blevet kontaktet af DGU for at høre om vi ikke skal have et hold 
veteraner tilmeldt, men vi sagde nej igen, med den begrundelse, at der er alt for langt at 
køre til de forskellige spillesteder.  



 

4 

 

 
Team Rynkeby Søhøjlandet: HVG sponserer 4 billetter til velgørenheds Golfmatch. 
Kontoret. 
 
Erland er blevet kontaktet af en landmåler, som var hyret af den nye ejer af Harrebjergvej 
12, som kunne fortælle, at vi var de retsmæssige ejere af vejen v. orkideerne. Erland vil nu 
kontakte sommerhusejerne, der har sat ’adgang forbudt’ skilte op ved vejen, så 
golfspillerne kan benytte vejen.  Opdateret matrikelkort er på vej.  
 
Golfhæftets brugere har kåret HVG til en 3. plads for mest prisvenlige bane og en 5. plads 
for bedste bane, men de nominerede, lå alle meget tæt. Sættes på hjemmeside og 
facebookside. Kontoret 
 
Vi har fået henvendelse fra en gruppe pensionister fra Silkeborg (64 personer), som gerne 
vil spille onsdag den 24. maj. Bestyrelsen var enige om, at det kan vi ikke sige nej til, så 
seniorholdet flytter til torsdag. Kontoret meddeler Keld Roed.  
 
Da vi mangler juniorer, blev det foreslået, at Kontoret sender et brev til skoler i området 
med tilbud om at prøve golf på par-3 banen i HVG. Erland, Leif, måske Johnn, vil gerne 
tilbyde at være instruktører.  
 
Golfens Dag den 23. april. Kontoret tilmelder. Dorthe er tovholder.  
 
 

Næste møde: tirsdag den 7. marts 2023 kl. 16:30 
 
 

Underskrifter: 
 

Erland___________________       Ivan _____________________ 
 
Leif ______________________     Dorthe_____________________ 
 
Inglev____________________   
     
Stig_______________________ 
 
John ______________________ 

 
 

 


