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Referat 

Fredag den 10. januar 2020 

 

1. Godkendelse af referat 

Referat godkendt og underskrevet. 

 

2. Økonomi 

Økonomien taget til orientering. Alt ser fornuftig ud. 

Gennemgang af Budget 2020 flyttet til Bestyrelsesmøde 3. februar 2020.  

 

3. Nyt fra udvalgene 

N.H.: Alle match datoer er fundet.  

18. april Thybo Biler 

26. april Hvervematch – samme som Golfens Dag. Henrik og Tove torvholder 

16. maj Thisted Bryghus 

14. juni Ydes Bolighus – ikke helt endelig 

28. august Lama Match 

15. – 16. august Klubmesterskab Slagspil 

11. september Sponsor Match 

13. september Klubmesterskab hulspil 

26. september Medhjælper Match 

Intet nyt fra Herreklubben. 

Henrik: Begynderkurser afholdes 4. 5.  april – 9. 10. maj – 6. 7. juni – 1. 2. 

august. 4 stk. har meldt sig til 

Ungdomsafdeling: Mads ønsker en ny hjælper. Findes til Generalforsamling. 

Calle: Der køres en forsikringssag på kreatur skader på banen. En konsulent fra 

DGU og assurandør fra forsikringsselskabet evaluerer. 

Udbetalingen skal stiles til – udbetales til Golfklubben. 

Greenfee er nedsat til 100 kr. p.g.a. skader på banen. 

Vand til at vaske maskiner – der er en måler, der har været ude af drift i længere 

tid. Vandværker har sat forbruget til det samme som det år vi brugt mindst. 

Der skal ansættes en mand mere til 4 timer. 

Banens tilstand er ikke spændene lige nu. Der er indkaldt en gødnings 
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konsulent ind til at rådgive ang. geeens. 

Tilbud på ny traktor har været undersøgt af Calle og Jens. Det er beslutte at de 

vil anbefale købet. Ca. pris 119.000. 

Ny el-hejs er også godkendt. 

 

4. Jubilæumstilbud 

I forbindelse med jubilæum evt. tilbud om prøve medlemskab i Sydthy til halv 

pris. Et krav at man har gyldige DGU kort. 

Også drøftes et tilbud til egne ex-medlemmer – tages op på generalforsamling. 

 

5. Generalforsamling 

Arne: Generalforsamling er den 27. februar. Der kommer en annonce i avisen. 

Thisted kommune – der holdes møde ang. lokale tilskud. 

 

6. Eventuelt 

Henrik: Udvalg til Nybolig Cup: Svend Erik Pedersen. 

 

Næste bestyrelsesmøde den 3. februar, kl 17:00 i klubhuset. Her besluttes: 

Afvikling af generalforsamling – herunder gennemgang af budget og regnskab. 

Gennemgang af ændringsforslag til vedtagter. 


