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1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 

Referatet fra 25.02.19 blev underskrevet og godkendt. 

2. Nyt fra formanden 

Handelsbanken kan ikke den 17. august, hvorfor Slaget på Heden er flyttet til den 31.08.19. 

3. Gennemgang af arbejdsopgaver 

Gennemgået. 

4. Medlemstallet/Økonomi 

I skrivende stund er der 209 seniorer, 5 u/25 år, 2 15-17 årige, 4 u/15 år, 5 passive. I alt 225 

medlemmer. Der mangler fortsat 11 betalinger for kontingent, dette kan betyde, at vi kun er 214 

medlemmer. Der er p.t. 36 medlemmer som har meldt sig ud i 2019 og der er meldt 17 nye ind. 

Der er status quo på sponsorerne. 

5. Arbejdsdag den 22.03.19 

Der er sendt  mail  ud til medlemmerne mht hvad der ønskes hjælp til. 

6. Begynderkurset den 06. - 07.04.19 
Der er p.t. 8 deltagere tilmeldt. Mikael får fat på Tobias og Steen Høgsholt og laver plan over 
weekenden samt kontakter Bjarne Skov mht kaninfører. Mikael sørger endvidere for al forplejning. 

Steen Sørensen sender program ud for dagen, når Mikael har planlagt programmet. 

7. Alhedemessen den 06.04.19 

Mikael, Tage og John deltager på messen. Helle sørger for at printe en masse greenfee billetter 
samt indmeldelsesblanketter. Mikael sørger for at medbringe PC, puttebane og bagplade. 

8. Åbningsmatch den 13.04.19 

Der er styr på præmierne. Inge giver Julius besked på, at han kun skal lave kaffe og sørge for 
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øl/vand og pølser til efter matchen. Steen ringer til Henning  Filbert  og orientere om antal tilmeldte 
til matchen, da Henning selv vil sørge for indkøb af rundstykker incl. smør, ost og marmelade. Steen 

orienterer Henning om, at der også vil være en putte konkurrence, som klubben selv vil  sponsere  

præmier til. 

Steen sørger for, at matchen og omtale af ny baneejer annonceres i avisen. Henning  Filbert  betaler 

selv for annoncen. 

9. Ansøgning for opstilling af tordenhuse, samt færdiggørelse af tordenhuse 
Viborg Kommune stiller sig positiv op over for opstilling af tordenhusene. Der skal sendes 

plantegninger med ansøgningen. Steen får fuldmagt fra baneejer til at søge om byggetilladelsen. 
John sørger for at der bliver lavet en plantegning med forslag til 2 placeringer, hvor husene kan stå. 
John vil være tovholder for det praktiske i forhold til færdiggørelse af husene, når/hvis vi får 

tilladelsen. 

10. Indkøb af nye borde og bænke til terrassen 

Steen bestiller 4 sæt borde/bænke sæt. 

11. Mulighed for tilskudssøgning hos DIF og DGI 
Der kan søges om midler til at få flere medlemmer. Mikael vil ringe til DIF og DGI mhp hvad der skal 

til og hvad der er bedst chance for at få tilskud til. 

12. Evt. 

Kurt sørger for, at der bliver hængt sedler op i Klubhuset med  info  på golfkørekort kursus og 
åbningsmatchen. 

Der bliver 2 hverdags aftener, hvor der vil blive afholdt 2 ekstra matcher. 

John vil høre Randers  Golfklub,  som skal have skiftet udslagsmåtter, om de evt. kan købes billige, 

såfremt de er i nogenlunde stand. 

Til næste møde vil vi drøfte om vi evt. skal have nogle åbne matcher. 

Der kommer en kaffe/kakao maskine i klubhuset. Pris pr. kop vil være 5,00 kr. 

Næste møde mandag den 29.04.19 kl .19.00 ved Steen. 

Referent Helle Klint 
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