Uddrag fra bestyrelsesmøde i Struer Golfklub – Mandag d. 9. april 2018 kl. 18:00 i klubhuset.
Godkendelse og underskrivelse af sidste mødereferat
Referatet blev godkendt og underskrevet.
Balance pr. 31.3.2018
Kassereren gennemgik balancen med følgende bemærkninger:
Golfring Vest: Struer ligger lavest med spillede runder. Formentlig fordi Sydthy og Lemvig har åbnet
sommergreens tidligere end os.
Banevedligehold: Afvigelsen vedrører erstatning for nedtagning af el-master.
Vandafgiften er mindre pga. mindre vanding af greens sidste sommer.
Elforbruget er stadig stigende. Struer Strøm kontaktes for gennemgang / el-tjek.
Set i forhold til budget, skal vi være tilbageholdende.
Restancer – Vi har 3-4 medlemmer der mangler at betale.
Status Banen
Greens og teesteder er dybdeluftet og topdresset.
Baneudvalget har talt om etablering af nye sandbunkers på 2 huller. - En bunker på hul 11 mod højre op
mod hegnet, til opsamling af bolde, og en ved hul 15 op mod hegnet. Etablering af nye bunkers skal evt.
medtaget på budget 2018/2019.
Sø på hul 10
Det forventes, at landzone- og vandtilladelse godkendes i indeværende uge. Der er herefter en 4 ugers
høring, hvorefter arbejdet forhåbentlig kan påbegyndes.
Opfølgning på projekter
(Lynaflederhus samt Anlæg og ændring af vandhuller/søer er stillet i bero til der er nyt i sagerne).
Sø på hul 10 – Er nævnt ovenfor.
Overdækkede udslagssteder – Der lægges fliser, hvorefter projektet afsluttes.
Olieudskiller – Livbjerggård er påbegyndt arbejdet i dag.
Persondataforordningen og Indhentelse af underskrifter fra bestyrelsen m.fl., i forhold til den nye
Person.-dataforordning
Der er nedsat en arbejdsgruppe på 3 personer. Opgavefordeling m.m. påbegyndes i indeværende uge.
Forslag om søgning af fondsmidler hos TuborgFondet.
Vi kan søge midler til lokale initiativer, eller til et større projekt.
Der arbejdes videre med sagen.
Nyt fra øvrige udvalg
Facebook – Golfens Dag er lagt op og er delt.
Betalingskort er på vej fra banken. Når kortet er modtaget vil der blive boostet mere.
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Opsamlingspunkter til behandling – Der var ikke punkter til behandling.
Næste bestyrelsesmøde afholdes: Mandag d. 14. maj 2018 kl. 18.00.

Humlum d. 11. april 2018
/Ref. Jette Gamskjær Christensen
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