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UDDRAG fra bestyrelsesmøde i Struer Golfklub – Torsdag d. 23. august 2018 kl. 18:00 i klubhuset. 

 

Godkendelse og underskrivelse af sidste mødereferat. 

Referatet blev godkendt og underskrevet. 

 

Balance pr. 31.7.2018  

Golfring Vest - Vi har solgt 120 medlemskaber, mod 135 sidste år. Generelt for Golfring Vest er, at 

der er færre solgte medlemskaber og færre spillede runder i år. 

 

Balancen over mod budget blev gennemgået med følgende bemærkninger: 

Banens drift: 

Forsikringer maskiner er lagt om og der er fortsat tidsforskydning. 

Gødning – Der skal købes 2 x topdress + græsfrø.   

Vandingsanlæg – Der har været store udgifter til renovering.  

 

Klubhusets drift: 

El – Vi får yderligere én a/c afregning på 1 måned, i indeværende regnskabsår. 

 

Klubbens drift: 

Ingen bemærkninger. 

 

Status Banen 

Sø på hul 10 

Gravearbejdet forventes påbegyndt mandag d. 3.9. Rangen lukkes resten af sæsonen. 

På hul 10 vil der kun være ét teested de 3 uger gravearbejdet forventes at stå på. 

Indspilsgreen og puttinggreen er åben. 

Dybdeluftning af greens 

Greens dybdeluftes og topdresses i næste uge, hvis vejret tillader det. Der forsøges at tage hensyn 

til dage med mange greenfeespillere (50 kr. uge for gæster ifølge med medlemmer). 

Når der er banearbejde som ovenfor nævnt, spiller gæster til ½ pris. 

Fairways 

Eftersåning og vertikalskæring af fairway sker hurtigst muligt. 

 

Regler for ekstraordinær handicap ændring. 

Ændring sker altid via handicapudvalget, der beregner nye handicaps.  

Forespørgeren skal spille 3 runder på hjemmebane, hvor der spilles 18 huller med ca. 8 dages 

mellemrum og uden hcp. De 3 runder skal reguleres på Golfbox, hvorefter handicapudvalget 

fastsætter et nyt hcp. indenfor neutralzone. 

Når handicapudvalget anmodes om at fastsætte et nyt hcp. til et medlem, orienteres udvalget 

altid om begrundelsen for medlemmets ønske om ekstraordinær opregulering. 

 

Olieudskiller – Arbejdet er færdigt og færdigmelding er sendt til Struer Kommune.  

  

El-tjek - Redegørelse   

Redegørelse er udarbejdet og diverse bi-målere er opsat. 
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Pris på solceller indhentes. 

    

DGU Kampagne – Godt flow på banen.  

Medlemmerne skal informeres om, at de skal have fokus på problemet. Der skal lukkes hurtigere 

igennem, man skal være klar når det er ens tur til at slå osv. 

Der indkøbes 2 skilte med tekst om at lukke igennem. Skiltene opsættes hhv. ved hul 2 og 11. tee. 

 

Klubfest – Afholdes lørdag d. 29.9.2018 kl. 19.00. 

 

Næste bestyrelsesmøde afholdes: Tirsdag d. 2. oktober 2018 kl. 18.00 

 

Budgetmøde afholdes: Torsdag d. 25. oktober 2018 kl. 18.00 

  

Humlum d. 26. august 2018 

/Ref. Jette Gamskjær Christensen 

 

 

  


