
Uddrag fra bestyrelsesmøde i Struer Golfklub - Mandag d. 23. august 2021

Godkendelse og underskrivelse af referat fra mødet d. 16.6.2021
Referatet blev godkendt og underskrevet.

Balance pr. 31.7.2021
Kassereren gennemgik balancen.

Junior bagrum
Taget i rummet er utæt.
Der forsøges i samarbejde med Juniorudvalget, at finde en renoveringsløsning.

Status banen
Den næste tid vil greenkeeperne forskønne banen flere steder.
Sand i bunkers – Der er flere steder over 7 cm sand. - Det bliver der styr på.
Bunkerrenovering – Der mangler renovering af 10 bunkers på bag-9 + bunkeren på
træningsbanen. (De sidste 5 bunkers på bag-9 fjerner vi selv).
Der kan ikke gives en gennemsnitspris pr. bunker, da der kan være bunkers der er mere
arbejdskrævende end andre.
Det skal vurderes, hvorvidt det er muligt at renovere yderligere et par bunkers i efteråret.

Forslag fra et medlem, vedr. uge 28
Et medlem har foreslået, at greenfee forhøjes til f.eks. 100 kr. i Uge 28, for at give klubben en
bedre indtægt.
Der er enighed om, at ideen med 50 kr. ugen er, at få så mange gæster som muligt til at besøge
klubben og lokalområdet og i og med, at greenfee kun er 50 kr., køber de fleste gæster ligeledes
Hole-in-One konkurrencen og støtter samtidig tilbuddene i cafeen og shoppen.
Omtalen blandt gæsterne af uge 28 kan vi efter 5 sæsoner se når vidt og bredt ud, og giver en
fantastisk positiv omtale. Forhøjes greenfeeprisen må det forventes, at der kommer færre gæster,
hvilket økonomisk vil påvirke klub, cafe, shop og lokalområdet i negativ retning.

Forslag fra Juniorudvalget
Juniorudvalget er kommet med forslag om at opsætte orange tees eller lignende på 18 huls banen,
som bl.a. de nye juniorer kan benytte.
Baneudvalget drøfter en mulig løsning.

Opgavebeskrivelser for udvalg
Tilrettede opgavebeskrivelser blev gennemgået, godkendt og underskrevet.

Opsamlingspunkter
Der var ingen punkter til behandling

Fastsættelse af dato for næste bestyrelsesmøde.
Næste bestyrelsesmøde afholdes mandag d. 11. oktober 2021 kl. 17.30.



Humlum d. 29.8.2021
/Ref. Jette G. Christensen


