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Uddrag fra bestyrelsesmøde i Struer Golfklub – Onsdag d. 24. januar 2018 kl. 18:00 i klubhuset. 

  

Godkendelse og underskrivelse af sidste mødereferat  

Referatet blev godkendt og underskrevet. 

Balance pr. 31.12.2017  

Balancen blev gennemgået. 

Indtægterne ser fornuftige ud, i forhold til budgetteret. 

Matchkontoen ser lidt anderledes ud pga., at Golfring Vest fordelingsdelen for spillede runder i år 

ved tilmelding/betaling, bogføres skyldig på konto 21554. 

Afvigelsen på konto 12045 vedrører indtægt i forbindelse med erstatning for baneskader ved 

nedtagning af højspændingsmaster. 

 

Status banen 

Banen er meget våd og der meldes om yderligere nedbør de næste dage. 

I næste uge fjernes jord m.m. ved hul 12 og der skal kigges på dræn på hul 10 og 12. 

Klippeled er modtaget fra Toro. 

Arbejdslørdag. Baneudvalget foreslår lørdag d. 24. marts. Datoen blev godkendt. 

 

Opfølgning på projekter 

Overdækket udslagssted: Fliser mangler at blive lagt.  

Olieudskiller: Tilladelse til opførelse er givet og Livbjerggård kommer snarest og udfører opgaven. 

Sø på hul 10: Kommunen er meget positiv omkring sagen. Der er en behandlingstid på ca. 26 uger. 

Lynaflederhus: Kommunen er positiv. Sagen tages med næste gang der er nyt i sagen. 

Ændring af vandhuller: Sagen er stillet i bero. 

 

Ny persondataforordning. Jette deltager i mødet i Herning d. 12.3.2018. 

Nyt fra øvrige udvalg 

Begynderudvalget:  

Udvalget foreslår, at begynderne får lov at prøvespille stor bane fredag, lørdag og søndag efter 

f.eks. kl. 16.00, hvor der er få spillere på banen. 

Forslaget blev godkendt. 

Nye golfregler fra 1.1.2019: Poul afholder regelkurser i efteråret 2018 og foråret 2019.  

 

Turneringsudvalget:  

Der afholdes i år en klubmatch for medlemmer over hcp. 28, for at få flere til at turde tage 

springet til at deltage i klubbens øvrige matcher. 

 

8. Eventuelt 
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Baneserviceudvalget ønsker andre tiltag i 2018, hvor de i stedet for at køre en runde på banen, til 

tider står ved 1. tee og starter boldene. Starteren skal igen møde boldene på 10 tee. for at se, om 

de har overholdt spilletiden for de første 9 huller. 

Forslaget blev godkendt. 

 

Søvn & Comfort: Afholdes i Struer Golfklub torsdag d. 19.6.2018.  

Der kommer flere handicapgrupper i år.  

 

Bang & Olufsen: Ønsker ikke at deltage i et sponsorat i klubben. 

 

Profil Ure: Profil Ure vil gerne sponsere et ur, der kan bruges til et arrangement, hvor alle klubbens 

medlemmer har mulighed for at vinde uret. 

 

Opsamlingspunkter til gennemgang   

Punktet tages med på næste bestyrelsesmøde. 

 

  

 

Næste bestyrelsesmøde afholdes:  

Mandag, den 26. februar 2018 kl. 18.00. 

 

Humlum d. 29. januar 2018 
/Ref. Jette Gamskjær Christensen 

 

 

 

  

 

 

 

  

 


