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Referat 

Fredag den 07. juli 2021 

 

1. Godkendelse af referat 

Referat godkendt og underskrevet 

 

2. Ring Vest 

NH og Kris var til evalueringsmøde den 5. juni, 2021.  

Efter et fremsendt oplæg fra Sydthy Golfklub i skrivelse af 14. juni 2021 

fremførte klubberne deres syn på fremtidig fordeling. 

Endelig konklusion blev en fordelingsnøgle de kommende 3 år med 25% til 

moderklubben og 75% til fordeling på runderne. 

Prisen i de kommende 3 år er uændret kr. 600,-. 

 

3. Diverse udvalg 

NH Klubmesterskabe afvikles den 13/14 august. Tilmelding på Golfbox eller 

på listen i klubhuset. 

Klubben har modtaget 15.000 til et fællesarrangement, fra Sparekassen 

Thy´s Corona pulje. 

Morten Sponsor Match afvikles den 17.09.2021 

Nybolig Match er godt i gang. Resultater kan ses i klubhuset, og på 

hjemmesiden. 

Lama – Hilding Anders 28.08.21 

Tove Klubhuset: Alt fungerer – intet at bemærke. 

Calle Praktikanten er ikke længere ansat. 

Dræning på hul 3 er stadig problematisk på en strækning på ca. 70 meter. 

Evt. forsøg med andre sandtyper til bunker kan ske  på indspilsbanen. 

Der bliver kæmpet med tidsler overalt på banen! 

NH I forbindelse med Uge 28, skal der sorteres kraftigt i range bolde. 

Der er bemærket en del ukrudt i bunkerkant. Evt. nævnes for Bunkerhold. 
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Berit Fredag den 18.06 havde vi besøg af skolebørn fra Hurup Skole. Alle fik 

afprøvet de forskellige trænings faciliteter, og kom på par 3 banen. 

Den 02.08.21 bliver vores bane spillede af Golfsommerlejr deltagere. De 

kommer 11:30, og er der ca. 4 timer. 

Kresten Begyndere: 8 personer afsluttet med kort. 

Nyt hold er planlagt til august 2021. 

Kresten planlægger at deltage i DGU kursus i undervisning af 

nybegyndere. 

NH Sponsor Udvalget melder at de er næsten oppe på samme beløb som sidste 

år. 

 

4. Uge 28 – Hvem gør hvad? 

Hele uge 28 fra 12/7 – 18/7 er greenfee kr. 50 – tid bestilles på GolfBox. 

Calle og Tove står for indkøb og salg af grillpølse. 

Uge 27 og 29 er greenfee kr. 100. 

 

5. Eventuelt 

Calle Vi skal gøre mere ud af at synliggøre over for vores medlemmer om 

muligheden for at inviterer 3 gæster med på en runde til kr. 200 hver. 

Kresten Evt. skulle både det, og resultatet af Ring Vest mødet, være en del af det 

næste Nyhehsbrev til medlemmer. Alle enige. 

Morten Sydthy Golfklub er blevet kontaktet af Klinik for Fysioterapi, Hurup ang. 

mulighed for Rehab-Golf. Alle er positiv, og vil gerne høre mærmere om 

hvad dette indebære. Martin Andersen inviteres til næste bestyrelsesmøde. 

NH Djævlegolf golf har indbragt klubben ca. kr. 10.000. Djævlegolf spilles 

igen næste år. 

 

Næste møde er den 24. august 2021 i klubhuset. 


