
 

Uddrag fra bestyrelsesmøde i Struer Golfklub – Tirsdag d. 21. januar 2020 i klubhuset. 
 
Balance pr. 31.12.2019 - Kassereren gennemgik balancen. 
 
Status banen - For-9 lukkes evt. en kort periode, pga. slid, hvor så Bag-9 åbnes for spil.  
Pleje af banen 
Baneudvalget udarbejder plejeplan i samarbejde med DGU´s banekonsulent. Der har lagt op til, at der 
fældes et par større træer, så banen tilføres mere lys og luft. 
Åen på hul 4 vil blive renset op (fjernet sten), ligesom der skal skæres kanter m.m. 
 
Konstituering af bestyrelsen - Bestyrelsen konstituerede sig således: 
Formand: Lorenz Hansen. 
Næstformand og Kasserer: Niels Nørsøller. 
 
Sammensætning af Forretningsudvalg - Forretningsudvalget består i 2020 af: Lorenz Hansen, Niels 
Nørsøller, Niels Villadsen og Jette Christensen. 
 
Medlemstal - Tallet går fortsat ned og der skal gøres en kraftig indsats for at vende tendensen. 
 
Evaluering af medlemsmøde - Det var et fantastisk godt medlemsmøde, med deltagelse af DGU´s 
banekonsulent.  
Bestyrelsen lægger op til, at baneudvalget benytter banekonsulenten noget mere. 
 
Målsætning 2020 - Der skal udarbejdes ny strategiplan. 
 
Evt. jagt på banen - Det kræver en banelukning et par timer tidligt om morgenen, hvor jægere kan træne 
deres hunde. 
Det blev besluttet, at der ikke skal ske jagt på baneanlægget. 
 
Projekt P-plads - Der mangler beplantning og bunddække i bedene. 
Der arbejdes videre med sagen. 
  
Opdatering af udvalgenes kontaktpersoner i bestyrelsen  - Oversigten opdateres for 2020. 
 
Turneringsudvalget  - Udvalget vil gerne sætte Pace of play på scorekortet, så der forhåbentlig kommer et 
hurtigere spil på banen, hvilket blev godkendt. 
 
Almenvelgørende forening – Momskompensation  - Gaveoversigt, til fradrag for gavegivere i 2019, er 
sendt til SKAT primo januar 2019. 
 
Opsamlingspunkter til behandling  - Der var ingen punkter til behandling. 
 
Næste bestyrelsesmøde afholdes: Tirsdag d. 25. februar 2020 kl. 17.30. 
 

Humlum d. 25. januar 2020 
/Ref. Jette G. Christensen 
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