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Uddrag fra bestyrelsesmøde i Struer Golfklub – Mandag d. 26. februar 2018 kl. 18:00 i klubhuset. 

 

Godkendelse og underskrivelse af sidste mødereferat  

Referatet blev godkendt og underskrevet. 

Balance pr. 31.1.2018  

Balancen blev gennemgået med følgende bemærkninger: 

Kontingenter ser fornuftige ud, i forhold til budgetteret, hvor et par udmeldte igen er indmeldt. 

Indtægter er i alt bedre end samme periode sidste år. 

Afvigelsen på banevedligehold vedrører erstatning for nedtagning af el-ledninger/master. 

På klubhusets drift er el-afgiften a/c forhøjet pga. merforbrug sidste år.  

Status Banen - Der høstes p.t. rough, ligesom der repareres dræn på hul 10. 

 

Reg. GLFR - Vi er ikke interesseret i at benytte tilbuddet.  

 

Fliser udslagshuset - Når vejret bliver bedre lægges fliserne. De frivillige kan evt. være behjælpelige. 

 

Svamp green 2 og 3 - Der har været sneskimmel og svamp på de to greens, hvilket er behandlet. 

 

Sprøjtning af høj rough med Husar - Når roughen er høstet er det en god ide at sprøjte med Husar, for at 

undgå for kraftig vækst, men så hovedsageligt rødsvinglen vokser. 

Det blev besluttet at sprøjte med Husar. 

 

Infoaften med Dansand og Prodana - To konsulenter vil gerne komme og afholde en informationsaften. 

Der arbejdes videre med sagen. 

 

Olieudskiller – Påbegyndes nedgravet i løbet af 3 uger. Derefter skal der opføres halvtag over det støbte 

areal og opkant skal støbes. 

 

Pille brændeovn - Der er installeret en pille brændeovn i cafeen.  

 

50 kr. uge – Uge 28-2018 - 50 kr. ugen afvikles også i indeværende år i uge 28. 

Klubbens medlemmer må hele ugen spille banen fra kl. 16.00, også selv om medlemmer evt. har gæster 

med.  

  

K-I-K - henvendelse til virksomheder for sponsorater. Hvis k-i-k ønsker kontakt til sponsorer er det et krav, 

at de forinden retter henvendelse til sponsorudvalget. – Dette er tidligere formidlet ud til alle k-i-k. 

 

Næste bestyrelsesmøde afholdes: Mandag d. 9. april 2018 kl. 18.00.  

 


