
 

 

 

Bestyrelsesmøde,  mandag, den 26. Juni 2017 kl. 18.30 

Mødested: 

Tove Kristensen, Skråningen 11, Vilsund, 7700 Thisted 
 

Afbud: Jens Kr. Yde 

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat 

 Godkendt 

2. Opfølgning af økonomi maj måned 

 Gennemgået, men afventer ½-års balancen for bedre at have overblik 

3. Siden sidst fra udvalgene 

 Matchudvalg:  

 Følgende er afholdt siden sidste møde: 

 Ydes Bolighus den 11. juni med 74 deltagere 

 Sct. Match den 23. juni med 32 deltagere 

 Pink Lady den 25. juni med 42 deltagere, hvor hele gebyret doneres til 

 brystkræft 

 Sponsorudvalg: 

 Sponsormatchen afholdes fredag den 8. september. Tove Kristensen 

 taler med Lisbeth om udsendelse af indbydelser. 

 Medlemsudvalg: 



 Følgende hold har gennemgået golfkurset i 2017: 

 Hold 1 med 7 deltagere 

 Hold 2 med 12 deltagere 

 Hold 3 med 3 deltagere 

 Hold 4 med 5 deltagere, der endnu ikke er færdige 

 Baneudvalg: 

 Der er ansat en medhjælper i 2 måneder efter behov.  

 Der er et meget tilfredsstillende samarbejde med ”Det grønne udvalg”. 

 Er p.t.  i gang med påfyldning af jord bagved teested ved hul 1. 

 hvorefter beplantning fortsætter. 

 Roughen er igen blevet diskuteret og den flotte natur ønskes bevaret. En 

 kant af roughen på ca. 5 m klippes og fjernes i august/september. 

 Bestyrelsen dog arbejdet udført snarest. 

4. Hole in one på hul 17? 

 En sponsor har vist interesse for hole in one på hul 17. Tove Kristensen 

 arbejder videre på sagen. 

5. Pris – hvervematch 2017 contra nye tilmeldte i løbet af sæsonen 

 Tilmeldte nye medlemmer i løbet af året betaler en forholdsmæssigt 

 kontingent. 

6. Salg af merchandising på SGK arealer 

 Salg af merchandising ud over klubben kan kun finde sted, såfremt der 

 er indgået en forudgående aftale med klubben. 

 Klubben har igen indkøbt logo-bolde med salg for øje. 

7. Efterretningssager 

 Problemer med greenfee betaling fra en tysk gæst er nu faldet positivt 

 på plads. 

8. Eventuelt 

 der har været lynnedslag i klubhuset 

 klubben ønsker tilkøb af support til kr. 25/md. Niels-Henrik Pedersen 

tilmelder klubben 

 Henrik Jensen ønsker etablering af logbog – tages op i efteråret 



  

Næste møde: 

mandag 28.08.2017 kl. 18.30 hos Niels-Henrik Pedersen 

mandag 09.10.2017 kl. 18.30 hos Henrik Jensen 

 

Ref.: Thorkil Bennedsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


