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UDDRAG fra bestyrelsesmøde i Struer Golfklub - Tirsdag d. 26. sept. 2017 kl. 18:00 i klubhuset. 

 

Godkendelse og underskrivelse af sidste mødereferat (28.8.2017) 

Referatet blev godkendt og underskrevet. 

 

Balance pr. 25.9.2017 blev gennemgået.  

Elafgift, delvis momsrefusion og medlems-/lokaletilskud er skønsmæssigt anslået, da disse først 

endeligt kan beregnes pr. 30.9.2017.   

 

Status Banen 

Propper tages op på greens onsdag og torsdag i denne uge. Greens dybdeluftes i oktober måned. 

Svenningsen har i dag sat ny el-pakke i den nye greenklipper. 

Spil til vintergreens 

Følgende blev besluttet, når der spilles til vintergreens: Vinterteesteder og fairwaymåtte skal 

benyttes. 

Opfølgning på projekter  

Sø hul 10: Kommunen har modtaget svar på deres stillede spørgsmål, ligesom der er beregnet på 

søens størrelse. Vi hører nyt minimum hver 3 uge. Kommunen er bekendt med, at søen skal være 

godkendt inden 1.7.2018. 

Olieudskiller: Det overdækkede kan laves af de øvrige frivillige banehjælpere og greenkeeperne. 

Lynaflederhus: Der skal indsendes ansøgning om dispensation. Forinden inviteres kommunens 

sagsbehandler ud for at se området. 

Anlæg-/ændring af vandhuller og søer: Sagen stillet i bero indtil videre. 

Indkomne forslag til navne på huller, samt bud på et par beskrivelser 

Flere medlemmer har indsendt forslag, der gennemgås på et senere møde. 

 

Matchudvalget 

730 deltog i klubbens matcher sidste år og knap 800 har deltaget i 2017. 

 

Eventuelt 

Facebook – Der skal tages stilling til, hvorledes vedligeholdelsen fremadrettet skal ske. 

Shop 2018 – Michael vil gerne fortsætte med shoppen i 2018, men med lidt flere varer (bolde, 

tees, handsker osv). Der vil fortsat ikke være heldagsåbent, men en mindre udvidelse af 

åbningstiderne kan forventes. 

Bestyrelsen bakker op om at Michael står for shoppen næste år. 

Julegave tilbud 2018 

Forslag om at fortsætte tilbuddet igen i december 2017, hvor et begyndermedlemskab kan købes 

for kr. 600,-, mod normal pris på kr. 1.200,-.  
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Bestyrelsen er enig om, at julegave tilbuddet fortsættes. 

 

Bedsteforældredag – Uge 42. 

Der arbejdes videre med ideen. 

 

Opsamlingspunkter til gennemgang  

Punktet tages med på næste bestyrelsesmøde. 

 

Budgetmøde afholdes: Tirsdag d. 24. oktober 2017 kl. 17.00. 

 

Næste bestyrelsesmøde afholdes: Mandag d. 13.11.2017 kl. 18.00 (forberedende møde til 

generalforsamlingen). 

Generalforsamling afholdes: Onsdag d. 22. november 2017 kl. 19.00. 

 

Humlum d. 28.9.2017 
/Ref. Jette Gamskjær Christensen 

  

  


