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Referat 

Online bestyrelsesmøde 

Tirsdag den 10. marts 2021 

 

1. Godkendelse af referat 

Referat godkendt – underskrivning ved første samlet møde. 

 

2. Regnskab 2020 / Budget 2021 

Bestyrelsen har godkendt regnskab og budget til godkendelse på 

generalforsamling. 

 

3. Generalforsamling 2021 

Så hurtigt som det er tilladt mht. Corona, kan informationer/invitation til 

afholdelse gå i gang. Der ligger en køreplan klar. 

 

4. Nyt fra udvalgene og formand 

NH Forslag til Thisted Bryghus Åbningsmatch 2021 afholdes som hold 

match, med løbende starttider. Forventet afholdelse sidst i april. 

 

Klubber i Klubben kommer på hjemmesiden, med forventet opstart ugen 

efter Påske. 

 

Henrik Forslag til udsendelse af et Nyhedsbrev til medlemmer. Især ny 

medlemmer kan have behov for at få et overblik over mulighederne i 

klubben.  

Informationer om Golfens Dag den 25 april, og om begynderhold den 

10/11 april medtages i Nyhedsbrevet. NH arbejder på et forslag. 

 

Calle Greenkeeper Jens efterlyser en løsning på behov for APV skema som en 

del af arbejdspladsen. Der undersøges om tilgang til skemaer. 

 

Vintergreens kontra ”rigtig” greens har givet et problem med gæste 
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spillere. Lukning af greens har været ignoreret. Forskellige forsalg 

diskuteret med forslag til løsninger.  

 

Problem med vand ved hul 3. El-værket kommer og inspicerer. 

 

Greenkeeperholdet bliver det samme som sidste år, med 4 mand. 

 

Arne Situationen med boldsamlere er på plads. Der er kommet yderligere bolde 

til rådighed. 

 Undersøge om gavebeløb på 200 kr. til renovering / nyt beklædning på 

klubhus / refusion af moms. 

 Golfring Vest indbringer klubben 117.420 kr. Til efteråret skal aftalen 

gennemgås. 

 

Bolde: der er mangel på logo bolde, både til nybegyndere, og til salg – 

Arne bestiller. 

 

Muligheden for deltidsansat på kontoret har været diskuteret med 

Jobcenteret. Der arbejdes videre på muligheden. 

 

 

Eventuelt 

Tove Hovedrengøring af Klubhuset bliver planlagt efter Corona regler, med et 

par deltagere ad gangen. 

 

Calle Udvendigt rengøring planlægges ligeledes lidt ad gangen. 

 

NH Opstart af Tirsdagsmatch er fastsat til 6. april. 


