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Referat fra bestyrelsesmøde den 06.01.20 

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 

Gennemgået og underskrevet. 

2. Nyt fra formanden 
Der er kommet varmepumpe op i klubhuset, den fungere fint. 

3. Budget/Økonomi 2020 
Sillads gennemgik regnskab for 2019 og budget 2020. Kan ses til generalforsamlingen den 06.02.20. 

4. Nyt om ansøgningen for opstilling af tordenhuse, samt færdiggørelse af tordenhuse 
Der ventes fortsat på byggetilladelse fra Viborg Kommune. 

5. Opsigelse af allong til HK kontrakten / ny kontrakt? 
Der skal laves nye kontrakter/allonge med HK Udlejning Golf på ekstra slåning til sæson 2020. 

Det blev drøftet, om der er Økonomi til at få slået for-greens. Beslutningen vil løbende blive udsat 

og drøftet, til vi helt endelig ved hvordan Økonomien vil komme til at hænge sammen. Det 

afhænger meget af, at medlemstallet ikke falder. 

6. Generalforsamlingen 
Generalforsamling afholdes torsdag den 6. februar i GrØnhØj Kulturhus. Mikael sørger for annonce 
til Ugeavisen og spørger Iver om han vil være ordstyrer. Kurt sørger for Øl/vand. Helle sørger for 
indkøb af kaffe, the, brød, dug m.m. 

Forslag til emner, som skal drøftes på generalforsamlingen: 
- Kan klubmesterskab/hulspil afholdes på anden måde, da der ikke er mange tilmeldte 

- Skal vi bi-beholde pro-træning ? 
- Match-struktur ? skal der være flere eller færre ? form ? tidspunkt ? 

Opgaver blev fordelt. Bestyrelsen møder op kl. 17.30. 
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7. Styring af den nye varmepumpe i klubhuset —dØrpumper til yderdørene. 
Kurt vil prØve at finde dØrpumper til yderdørerne og Steen vil snakke med Viggo omkring styring af 
pumpen. 

8. Matcher Der skal være en spredning af matcher til næste år, så de er ligeligt fordelt over 

golfsæsonen. 

Der afventes tilbagemeldinger på gode forslag fra generalforsamlingen. Der var enighed om, at 
matcher skal spredes mere ud til næste år. 

9. Evt. 
Golfbil skal med som et punkt til næste bestyrelsesmøde. 

Referent Helle Klint 


	Page 1
	Page 2

