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Uddrag fra bestyrelsesmøde i Struer Golfklub 

Torsdag d. 20. august 2020 kl. 17.30 i klubhuset. 

_______________________________________________________________________________________ 

Godkendelse og underskrivelse af referat fra mødet d. 25.6.2020 - Referatet blev 

godkendt og underskrevet. 

 

Balance pr. 31.7.2020 - Kassereren gennemgik balancen. 

 

Status banen - Mange roser banen. 

 

Start fra hhv. 1. og 10. tee 

Der er i Baneudvalget ønske om at vende banen i lige el. ulige uger, for at fordele sliddet 

på banen. 

Der er enighed om, at det er en god ide. 

 

Status renovering af bunkers. 

Planen er, at bunkers omkring greens på hl. 6, 9 og 18 renoveres først. Dette for at få løst 

dræn-problemerne i nærheden af søen på hul 10 først.  

Når ovennævnte bunkers er renoveret, fortsættes renoveringen af bunkers på hul 1 og 

derefter hul 2, hvis der er penge til det.  

Arbejdet forventes påbegyndt medio september 2020.  

 

Subwooferne – 23 pers. deltog på første træningsdag. Subwoof-Arena indvies d. 21. 

august. 

 

Eliten - 3. division herrer og Damerne fortsætter i samme række næste år.  

 

Begyndere – P.t. 67, mod 47 sidste år. 

 

Uge 28 – Var en kæmpe succes, hvor 915 gæste deltog. Det dårlige vejr mandag og 

tirsdag medførte desværre ca. 150 afbud. 

 

Golfspilleren i Centrum – Medlems- og gæsteundersøgelsen er afsluttet og der er fine 

anmeldelser hele vejen rundt. 

 

Godkendelse og underskrivelse af Forretningsorden for Struer Golfklubs bestyrelse. 

Opdateret Forretningsordenen blev godkendt og underskrevet. 
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Reklamefremstød – Banen er overfløjet med drone. Filmen skal bruges til bl.a. baneguide 

og hjemmesiden. 

 

Turneringsudvalget – Herreværk Match og Sensommer Match er flyttet til hhv. 27.9. og 5.9. 

 

Lokalregel om at droppe ind på fairway – Reglen gælder i klubbens matcher og i k-i-k 

matcher, men ikke når der spilles slagspil uden handicap i f.eks. klubmesterskaber.  

 

Opsamlingspunkter til senere behandling  

Punkterne blev gennemgået og tilrettet. 

 

Fastsættelse af dato for næste bestyrelsesmøde. 

Torsdag d. 17.9.2020 kl. 17.30. 

 

 

Humlum d. 26.8.2020 

/Ref. Jette G. Christensen 

 

 


