
1 
 

 

 

UDDRAG fra bestyrelsesmøde i Struer Golfklub – Mandag d. 14. maj  2018 kl. 18:00 i klubhuset. 

 

minforening.dk præsenterede deres app og de muligheder appen kan give klubbens medlemmer. 

Appen kan bl.a. også lægge opslag m.m. direkte over på hjemmesiden, ligesom betaling til et 

arrangement kan ske via denne. 

Godkendelse og underskrivelse af sidste mødereferat  

Referatet blev godkendt og underskrevet. 

Balance pr. 30.4.2018  

Kassereren gennemgik balancen med følgende bemærkninger: 

På kontingenter er vi en anelse bagud, i forhold til budget, ligeledes på matcher kr. 19.000, hvor 

afvigelsen kan skyldes, at vi har én match mindre end sidste år.    

Der er et par nye sponsorer i tankerne.  

Banens drift – Der er i år bl.a. besparelser på værksted og vand-afgift. 

Klubhusets drift – Der er tidsforskydning på el.   

Klubbens drift – Der er tidsforskydning på forsikringer.   

Status Banen 

Greens blomstrer med ét-årigt rapgræs. – Et problem mange golfbaner p.t. har. Klippehøjden 

sættes i morgen ned til 4,5. Greens gødes og topdresses i næste uge, hvorefter de igen bliver 

pæne og jævne. 

Rough – Skal nu klippes 2 gange pr. uge. 

Træningsbanen klippes og græsset samles op.  

Rough - I morgen sprøjtes mod mælkebøtter i den klippede rough.  

Alle græsarealer er i usædvanlig god vækst, efter sidste uges regn og efterfølgende sol/varme. 

Vaskepladsen må benyttes efter op-kanten er tørret i 7 døgn. - Er klar til brug i morgen. 

 

Opfølgning på projekter  

(Lynaflederhus samt Anlæg og ændring af vandhuller/søer er stillet i bero til der er nyt i sagerne). 

Overdækkede Udslagssteder – Fliser skal lægges. Vi har sand på lager. 

Sø på hul 10 – Tilladelse er givet både til vandindvending og udgravning af søen. 

Olieudskiller – Tag opføres i næste uge. 

 

Persondataforordningen 

Privatlivspolitik, Samtykkeerklæring til foto, video og lydoptagelser (voksne), Indmeldelsesblanket 

m.m. blev godkendt. 

Golfens Dag og Åbent Hus-arrangementer fremadrettet 

Golfens Dag var ingen succes, hvor der kun kom 2 medlemmer med hver deres gæst. I alt kom 12 

personer. 
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DGI Vestjylland  

Vi ønsker medlemskab.  Kontingent er gratis i 2018.  

  

Nyt fra øvrige udvalg 

Turneringsudvalget – 2 pokaler er fundet i forbindelse med rengøring på matchkontoret. Pokalerne 

graveres med vindere fra sidste år. 

Turneringsudvalget - Der er problemer med at flere match-deltagerne, ved match-buffet, tager så 

meget kød, at der ikke er kød til de sidste der går op. Fortsætter tendensen er cafeen nødt til at 

ændre matchbuffet til håndmadder eller forhøje prisen markant. 

 

Eventuelt 

Uge 28 – 50 kr. uge – Der er lavet opslag der boostes på FB. 

Udslagshuset – Når fliserne er lagt lægges måtterne frem, så det ikke længere er farligt at stå i 

nærheden af huset. 

Opsamlingspunkter til behandling - Punktet tages med på næste møde. 

 

 

Næste bestyrelsesmøde afholdes: Mandag d. 25. juni 2018 kl. 18.00. 

 

 


