
 

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 17. august 2021 kl. 17.00 i klubhuset 
 
Deltagere: Peder Bro Iversen (PBI), Jens Peter Jespersen (JPJ), Hans Peter Ø. Mikkelsen (HPM), 
Inger Marie Andersen (IMA), Per Strandbygaard (PS), Carsten Lauridsen (CL), Erik Byskov Larsen 
(EBL) Trine Juul (TJ) og Preben Knudsgaard (PK) 
Afbud: Frits Christensen (FC) og Per Strandbygaard (PS) 
Referent: Hans Peter Ø. Mikkelsen 
 
Dagsorden: 

Pkt. Dagsorden Referat 

1. Godkendelse af referat fra 21. juni 
2021 

Godkendt. 

2. Konstituering 
Konstituering af udvalgene: 
Baneudvalg 
Sportsudvalg 
Baneservice  
Cafeen 
Sponsorudvalg 
PR-udvalg 
Turneringsudvalg 
Handicapudvalg 
Juniorudvalg 
Begynderudvalg 
 
Afløser for Per Strandbygaard, da 
Per pga. nyt arbejde har valgt at 
trække sig som suppleant? 
 

 
Uændret dog med ændring af sportsudvalget. 
 
Peder Bro Iversen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bestyrelsen har besluttet at klare sig uden 
suppleant indtil videre. 

3. Budget og Regnskab 2021 
 

Periodebalance pr. 31. juli 2021.  
 
Bemærkninger til opgørelsen: 
Kontingentindtægter: 
Ligger højere end budgetteret. 
Der er dog stadig et arbejde med at få medlemmerne 
til at betale. 
 
Sponsorindtægter: 
Ingen ændringer i forhold til tidligere opgørelser. Vi 
har ikke helt nået sidste års resultat. 
 
Greenfee og firkløver: 
Vi har 22 tkr. mere i greenfeeindtægter end 
budgetteret. Firkløver bliver brugt meget af vores 
medlemmer, hvilket betyder at flere midler vil blive 
kanaliseret til samarbejdsklubberne. 
 
Cafe: 
På trods af næste 2 mdrs. Corona nedlukning, er vi 
godt på vej mod budgettet. 
 
Shop: 



 

Der har været et godt salg fra containeren i uge 29. 
budgettet overholdes. 
Udlejning af buggys er stigende. 
 
Lønninger: 
Der er udgiftsført mindre end budgetteret, heraf 
ekstraordinær indtægt fra lønkompensation. 
 
Baneomkostninger: 
Der har været udgifterne som ikke har været 
budgettet. Eks. er der udgifter efter tordenskade på 
vandingsanlægget. Der er ikke lavet en endelig 
opgørelse endnu, men forsikringen skal dække 
udgiften (udover selvrisiko). 
 
Lokaleomkostninger: 
Der er samlet udgiftsført mere end budgetteret. 
Overskridelse vedrører tilbygning og 
bagskabe/toiletbygning. Renovering af toiletbygning 
kostede 24 tkr. hvilket er billigere end budgetteret, 
besparelsen vedrører VVS arbejde og vinduespartiet 
som håndværkerne selv fabrikerede. Desuden 
hentede Keld fliserne hos Benno Gosvig u/b. 

 

4. Baneudvalgets budget 
Opfølgning i forhold til planlagte 
budgetposter og uforudsete poster 
pga. forskellige uventede 
hændelser. 

 
PBI, HPM og Leif holder et møde og vurdere 
eventuelt forhøjelse af budgettet. 

5. Medlemsstatistik pr. 15. august 
2021 
 

Nettotilgang på 12 medlemmer siden 20. juni 
2021. 

6. Stråtag 
CKL har gjort opmærksom på 
stråtaget, da den kraftige regn har 
været hård ved taget. 
Skal vi gøre nogle overvejelser i den 
anledning? 
Ansøgningsfristen til Kultur- og 
fritidsudvalgets anlægspulje er den 
1/3. 

 
Det undersøges om taget er tæt. 
Vi skal have undersøgt om egenbetalingen kan 
dækkes af tilskud fra fonde. 
Der tages kontakt til tækkemanden for at få en 
pris på behov for udskiftning. 
Det skal undersøges, hvornår det er rettidigt at 
søge Bygge- og Anlægsfonden. 
HPM forbereder en ansøgning til anlægspuljen. 
 

7. Årsskriftet 2022 
Hvilket format skal årsskriftet 2022 
have? Skal afklares af hensyn til 
fornyelses aftaler med sponsorer.  
 

 
Den nuværende form fortsætter et år endnu. 
 

8. Forsikring af frivillige som arbejder i 
klubben 
På generalforsamlingen blev spurgt 
til hvordan vores frivillige er 

Arbejdsskadeforsikringens dækning af frivillige 
medhjælpere: 



 

forsikret, hvis der skulle ske noget 
mens de arbejder i klubben. 
HPM har undersøgt nærmere. 

 

 

Frivillige medhjælpere, der efter aftale med klubben, 
udfører arbejder med løsningen af ad hoc opgaver af 
forskellig art, er omfattet af den fælles 
arbejdsskadeforsikring. Dette gælder også, når de 
benytter motoriserede arbejdsredskaber - uanset 
disses størrelse. Eneste begrænsning for dækning er, 
hvis de motordrevne arbejdsredskaber kræver en 
særlig certificering for at kunne betjene dem. Gør de 
det, dækker forsikringen ikke, hvis en frivillig kommer 
til skade under brug, og ikke har den fornødne 
uddannelse/certificering. 

Ansvarsforsikringens dækning af skader forvoldt af 
frivillige medhjælpere: 

Frivilliges skader forvoldt under arbejde for klubben er 
omfattet af ansvarsforsikringen, dog kun for 
arbejdsmaskiner på under 20 hk. Dette betyder, at 
hvis klubbens frivillige skal anvende redskaber på 
normal landbrugstraktor, skal landbrugstraktoren 
være under 20 hk for at være dækket af den fælles 
ansvarsforsikring. 

Hvis større motoriserede arbejdsredskaber benyttes 
af de frivillige, skal der tegnes en 
tillægsmotorforsikring (denne behøver ikke at blive 
tegnet i Tryg, men kan tegnes med golfklubbens eget 
forsikringsselskab). 

Af hensyn til Arbejdstilsynet kræver alt frivillig arbejde 
naturligvis udført efter korrekt instruktion. 

9. Forslag til istandsættelser m.v. 
På generalforsamlingen kom et 
andet forslag – ændring af toilettet i 
gangen til et handicaptoilet, som 
også gør det muligt for 
kørestolsbrugere at komme på 
toilettet.  
EBL har undersøgt om det er muligt, 
at få tilskud fra handicapfonden? 
Ellers sættes den på som en 6. 
prioritering. 
 
Hvad kan/skal sættes i gang? 
 
1. prioritet, Fugning af den gamle 
del af klubhuset, vestgavlen ordnes 
først. Cylanbehandling er ikke 
løsningen. Nye muligheder 
undersøges. 

 
 
 
 
 
 
 
Det er ikke muligt at søge tilskud fra 
handicapfonden. 
 
 
 
 
 
Keld Jensen og Kurt Kristensen undersøger andre 
muligheder. 
Arbejdet sættes i gang. 
 
 
 
 



 

2. prioritet, Etablering af boldgrav 
ved opsamling på drivingrange kr. 
102.350.  
 
3. prioritet, Ny belægning på P-
pladsen. Prisen er for granitgrus og 
kun for materialer kr. 50.000.  
Skal prioriteringen som nr. 3 
fastholdes? 
 
4. prioritet, Renovering af 
overdækket udslagssteder + 2 nye 
kr. 50.000. 
 
5. prioritet, Toilet ved hul 5, 6 og 7 i 
greenkeepergården kr. 50.000. 
 
6. prioritet, Etablering af 
handicapvenligt toilet. 
 

Etablering af boldgrav til efteråret. 
 
 
 
Inden der gøres noget skal det undersøges, hvad 
der er den bedste løsning. 

10. Træner 
Aftale for 2022 med Morten Thuen. 
 

 
Ny aftale er på plads. 

11. Firkløver 
Herning Golf Klub har inviteret til 
årsmøde tirsdag den 24. august 
2021, kl. 18 – 20. HPM og IM er 
tilmeldt 
  
Forslag til dagsorden  
Evaluering 2021 
Nye priser 2022 
- Er det tid at det stiger lidt? 

Måske kr. 900 – 1.000 for et 

meget attraktivt produkt. 

- Stadig med kr. 200 til 

administration og resten på 

fordeling i forhold til antal 

spillede runder. 

 

 
Bestyrelse lader det være op til IMA og HPM at 
tage stilling til om beløbet skal forhøjes. 
 

12. Nyt fra udvalgene 
 

Sportsudvalget: 
Der er Danmarksturnering i weekenden. 3. div. 
Kan komme til at spille om at rykke op. 
Senior skal vinde lørdag, for at undgå at rykke 
ned. 
Baneservice: 
Det kører fint. Der er fint tilslutning til vagterne. 
Der kunne være et ønske om at genindføre 
bagmærket. 



 

Cafeen: 
Det kører fint i køkkenet. 
Det har været nødvendigt at hyre hjælp til cafeen 
i højsæsonen. 
Der ønskes flere frivillige til vagtplanen i cafeen. 
Sponsorudvalget: 
Ny aftale med Skjern Håndbold. IMA laver en 
aftale med Preben Holm om et møde mellem 
bestyrelse og udvalgsformænd. 
Der er udsendt indbydelse til sponsordag den 10. 
september. 
Der skal findes nye til udvalget. Stefan Jensen 
træder ud af udvalget – tak til Stefan for en stor 
indsats. 
Baneudvalget: 
Ingen bemærkninger. 
PR-udvalget: 
Ingen bemærkninger. 
Turneringsudvalget: 
Pros Dag er klar.  
Ellers er årets opgaver ved at være færdiggjort. 
Handicapudvalget: 
Ingen bemærkninger, lidt skriv til medlemmer om 
at godkende scorekort. 
Juniorudvalget: 
9. august sjov sommerdag for de yngste juniorer 
måtte igen aflyses på grund af for lavt 
deltagerantal. 
Der mangler hjælper til de mange nye bambier. 
Begynderudvalget: 
Begynderudvalgsmøde den 23. august 2021. 
IMA har holdt møde med John Petersen. 
Begynderudvalget arbejder på turneringer for 
puljen fra DIF og DGI. 
Evaluering af begynderudvalget og IMA, FC og 
Morten Thuen. 
Nye medlemmer til udvalget fra 2022, på grund af 
afgang. 
Kontoret: 
Par3 scorekort skal ændres til 1-farvet. 
 

13. Nyt fra formanden 
1. Open by night i Skjern den 3/9 – 

Sydbank. Bemanding skal vi have 
en junior eller andre med? 

2. Ansøgning til DIF og DGI. 
3. Golfspilleren i centrum. 
4. Sagen om jorden på bagni. 
 

 
JPJ og CKL deltager  
 
 
Fastholdsturneringer. Spisning og præmier. 
Gennemgang af medlemsundersøgelse.  
IMA og HPM holder et møde med 
arbejdsgruppen. 



 

14. Næste bestyrelsesmøde   22. september 2021 kl. 17 i klubhuset. 
 

15. Eventuelt  
 

Ingen bemærkninger. 

 
 


