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Referat 

Onsdag den 09. juni 2021 

 

1. Godkendelse af referater fra konstituerende møde 

Referat godkendt 

 

2. Økonomi 

Periodiske regnskab blev gennemgået, og budgettet overholdes. 

 

3. Ring Vest –Hvad ”tør” vi? 

På baggrund af generalforsamlingens opfordring til bestyrelsen omkring Ring 

Vest, udvikles et udkast til bestyrelsens godkendelse. 

 

4. Diverse udvalg 

NH - Ajourført Udvalgsliste gennemgået og tilrettet. 

 

Calle – Alle bunkere er ved at være gennemgået. 

Den nye tromle er taget i brug – green bliver klippet ned. 

Nye fliser er nedlagt. 

Landmåleren har målt og faslagt placering af dræn. Udgift på 5000 kr. 

Der er kommet et tilbud om en praktikant fra kommunen. Tilbuddet bliver 

nærmere undersøgt. 

 

NH – Kontoret: Lisbeth holder med udgang af året. 

Der undersøges om mulighed for en flexmedarbejder til kontoret. 

 

5. Golfbiler 

NH – Der er underskud af golfbiler til udlejning. Bestyrelsen beslutter at 

indkøbe yderligere en. 

 

6. Begynderhold, nye medlemmer 

Kresten – Der er 5 nye indtil nu. Teori bliver afholdt den 19.06. 

 



Ulstedvej 8, 7760 Hurup Thy 

 

 

 

7. Uge 27 – 28 – 29 – uge 28 er der Greenfee til 50 kr. Sidste år var der stor 

deltagelse.  Tove og Berit og Calle vil være til stede i uge 28.  

 

8. Eventuelt 

Berit – Golfsommerlejer for Juniorer kommer til vores bane den 03.08, fra 08-

13. Berit klarer det praktiske. 

 

NH – 30-31 oktober skal vi deltage i messen. 

 

Kresten – den 18.06. kl. 14:00, kommer der ca. 20 skolebørn. Berit kommer 

også og hjælper med det praktiske. 

Træningsbolde er for dårlige. I førsteomgang sorteres der kraftigt i dem. Vi 

undersøger de bolde der står hos Jens, og evt. indkøb af nye. 

 

Morten styrer Djævlegolf. 

 

MobilePay bliver installeret på vekselautomaten i næste uge. 

 

Repræsentantskabsmøde DGU 2021 – vi sender ingen deltager. 

 

Dato for bestyrelsens sommerudflugt er 18.09. 

 

Næste bestyrelsesmøde er onsdag den 07. juli kl. 17:00, hos Calle. 


