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Referat fra bestyrelsesmøde den 19.10.20 
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1. Underskrift af referatet fra sidste møde 

Godkendt og underskrevet. 

2. Nyt fra formanden 

Fortsat vigtigt med  corona  restriktioner og overholde myndighedernes anbefalinger. 

3. Gennemgang af opgaver og prioriteringer 
Deadlines er gennemgået. 

4. Antal af medlemmer og Økonomi 

Økonomien ser meget fornuftig ud selvom der kommer flere store ekstra udgifter til 

færdiggørelse af tordenhus, nyt internet og måtter. 

Vi er p.t. 242 medlemmer. 

5. Evaluering af hjælpermatchen 

Maden var super godt fra vores sponsor Kokken i Viborg. Der var 23 tilmeldte og det var en 

hyggelig dag med godt vejr. 

6. Hvordan går det med færdiggørelsen af tordenhuset 

(Interiør) samt en eventuel ny placering af hus nr. 2. 

Vi har fået tilbud for installering af lynafleder, som bliver 1. prioritet. Herudover mangler det 

indvendige inventar. 

Ang. tordenhus 2 afventer vi lige tilbagemelding fra baneejer inden vi tager beslutning om 
placering. 

7. Status på optimering af hjemmesiden 

Det forventes der modtages et oplæg i løbet af uge 43. 

8. Status på vedligehold af  Rhododendron-bedene og anskaffelse af folie til søen 

Der er styr på  Rhododendron  bedene ved hul 6 og 8, som bunker holdene tager sig af. 
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Rhododendron  bedet ved hul 9 og bunkere ved hul 4 mangler der hjælpere. John vil kontakte 

bunkerformændene for de respektive huller eller prikker nogle på skulderne for at finde nye 

hjælpere. Vi arbejder videre på flere ting, som der  mangles  folk til at hjælpe med. Det skal 

med som et punkt til næste møde. 

Steen kontakter Baneejer ang. anskaffelse/køb af folie til søen. 

9. Evt. ansØgning om klubhusforbedringer fra den Kommunale pulje 

Det skal være forbedringer, som kan tages med derfra, hvis lejemålet opsiges. Der er 

ansøgningsfrist til 01.02.21. Der er ikke mange ting vi kan ansøge om, men vi vil tænke over det 
til næste møde og så tage punktet op igen. 

10. Evt. 

Kurt vil sørge for, at der bliver sat vinterbolde op fra 01.11.20, således vi fra denne dato ikke 

skal have samlet bolde op i vinterperioden. 

Til næste møde skal golfkørekort kursus med som et punkt — både med dato for kurset og pris 

også for dem, som har meldt sig ind her i efteråret. 

Sillads skal til næste møde have et udkast til budget 2021 klar. 

Næste mØde hos Sillads onsdag den 02.12.20. 
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