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UDDRAG fra bestyrelsesmøde i Struer Golfklub – Mandag d. 24. juni 2019 kl. 18:00 i klubhuset. 

 

Godkendelse og underskrivelse af referat fra mødet d. 13.5.2019 

Referatet blev godkendt og underskrevet. 

 

Balance pr. 31.5.2019  

Kassereren gennemgik balancen. - Der skal udvises tilbageholdenhed. 

 

Status Banen 

Arbejdet går planmæssigt.  

De frivillige + baneudvalget er villige til at hjælpe op til uge 28 (50 kr. ugen). 

 

Status projekter: 

Sø hul 10  

De sidste arbejder er udført. Færdigmelding indsendes. 

Lynaflederhus 

Der er afsat pæle for placeringen af huset.  

Solceller  

Byggetilladelse er opnået. Der er 4 ugers klagefrist.  

Forstærkningsarbejdet på tagkonstruktionen påbegyndes hurtigst muligt. 

P-plads 

Det forventes, at vi tidligst kan få påbegyndt opgaven efter sommerferien. 

 

Momskompensation via gavebeløb til klubben 

Skrivelse udsendes til klubbens medlemmer, der i korte træk går ud på, at klubben har mulighed for at blive 

godkendt af Skat, som værende en ”almenvelgørende forening”. Derved får vi mulighed for at: 

-Man kan give en gave på min. 200 kr. om året til golfklubben, og få fradrag for beløbet i ens egen skat.  

-Golfklubben vil kunne modtage arv, uden at der skal betales arveafgift og 

-Der vil være udvidet adgang til at få momsfradrag af golfklubbens udgifter. 

Indtægten bruges til at gøre golfbanen endnu bedre. 

Tilskud DIF/DGI 

Klubben har modtaget 30.000 kr. til medlemshvervning.  

 

Nyt tiltag vedr. begyndermatcher 2019 – 4 klubber går sammen  

Nyt samarbejde er indgået med Holstebro, Trehøje, Lemvig og Struer golfklubber.  

Første 9-hullers match afvikles på Bag-9 i Struer d. 24.8.2019 kl. 15.00.  

 

Turneringsudvalget var involveret i Junior By-matchen, hvor vores nye juniorer starter i hcp. 54 på par-3 

banen, mod andre klubbers juniorer der starter i hcp. 72. (Der er ikke retningslinjer for dette hos DGU). 

Turneringsudvalget foreslår, at alle juniorer fremadrettet starter i hcp. 72 på Par-3 banen. Når de frigives til 

stor bane starter de i hcp. 54. 
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Forslaget blev godkendt. 

 

Afgræsning af arealer – Muligheder undersøges. 

 

Opsamlingspunkter til behandling – Der var ikke punkter til behandling.  

 

Næste mødes afholdes: Mandag d. 12. august 2019 kl. 18.00. 

 

 

Humlum d. 28. juni 2019 

/Ref. Jette Gamskjær Christensen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


