
 
 
Uddrag fra bestyrelsesmøde i Struer Golfklub – Mandag d. 13. maj 2019 kl. 18:00 i klubhuset. 

 

Godkendelse og underskrivelse af referat fra mødet d. 9.4.2019  

Referatet blev godkendt og underskrevet. 

 

Balance pr. 30.4.2019  

Kassereren gennemgik balancen. 

Kontingenter: 2. rate opkrævning er udsendt. – Vi mangler stadig indtægter i forhold til budget. 

Baneudstyr: Der er i år indkøbt flagstænger til greens. Pris ca. kr. 10.000,-. 

Der udvises fortsat tilbageholdenhed. 

 

Status Banen 

Greens – Propper er taget op. Greens eftersås og topdresses i morgen. 

Teestedet hul 2 – Er efter sået. Forventningen er, at den er god om 2 uger. 

Sø hul 10 – Kører 100 % både til vanding af banen og til vask af maskiner. 

Hul 10 – Opgravet rende bag green – Er fyldt op med jord. 

Redningskranse – Er opsat og der er sendt en tak til Tryg Fonden. 

 

Status juniorer, elite, begyndere, shop m.m. 

Juniorer – 4 nye er kommet til. I alt træner ca. 24 pr. gang.  

Kids – Ca. 10 træner pr. gang. Sidste fredag var der 11 kids-gæster i forbindelse med Gør Maj Sund. 

Begyndere - 25 er startet. 

Open by Night – Vi er med næste gang (ultimo maj). 

Rangebolde – Midlertidige bolde er kommet. De bestilte logobolde er fortsat i restordre og forventes til juli. 

– For de manglende logobolde opsættes 10 stk. logoskilte til boldbakkerne. 

Shoppen – Der er god opbakning fra medlemmerne. 

 

Indslusning af nye medlemmer 

Der er afholdt møde med bestyrelsen i Scoreklubben og Onsdagsherrerne. Der var afbud fra Club 37´s 

bestyrelse. På mødet skulle findes en løsning omkring deltagerne i Club 37, da flere ikke har lyst til at 

stoppe, efter de har spillet sig under hcp. 32. Begrundelserne er bl.a., at de i Club 37 kan spille 9 huller med 

start kl. 18, så de kan nå hjem fra arbejde. Konklusionen på mødet blev, at Scoreklubben og 

Onsdagsherrerne tilbyder 9 hullers match hhv. tirsdage og onsdage fra ca. kl. 18.  

 

Tømning af søer for bolde  

Jyske Golfbolde Kommer og prøvedykker.  

 

Næste bestyrelsesmøde afholdes: Mandag d. 24. juni 2019 kl. 18.00. 
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