
 

Bestyrelsesmøde, mandag, den 22. oktober 2018 kl. 18.30. 

Mødested: 

Klubhuset 

 

Afbud: ingen 

 

Dagsorden: 

 

1 Godkendelse af referat 

 Godkendt. 

2 Økonomi 

 Udleveret balance pr. 30.09.2018 er fejlbehæftet. Ny følger. 

3 Siden sidst, fra udvalg/formand 

 Baneudvalget:  Alle maskiner har nu tælleværk til olieforbrug. 

 

 Medlemsudvalget: Hvervematchen havde deltagelse af 10 nye 

    spillere sammen med 11 af vore nuværende 

    spillere. 4 har indmeldt sig I klubben, heraf 

    har 3 betalt på nuværende tidspunkt.  

 

 Formanden:  Klubben har fået nye flag. Normal varighed ca. 

    2 år. 

     

    Aflåsning af klubhuset og bagrummet er  

    tilpasset efteråret.     

    Der har været 160-180 feriegæster fra  

    Feriepartner og Agger Ferieudlejning indtil nu. 

     

    Julegave ide på hjemmesiden: vore klubdragt 

     



    Det årlige Erfa-møde for “De Nordvestjyske 

    Golfklubber” afholdes I år hos Morsø Golfklub 

    mandag den 29. oktober kl. 17.30. Niels-Henrik 

    Pedersen og Carl E. Agesen deltager fra Sydthy 

    Golfklub. 

      

4 Investeringer 2019  

 Der forventes kun mindre investeringer til kontoret I form af ny 

 computer. 

5 Jubilæums år 2019 

 Der påtænkes afholdt en 10-års jubilæumsmatch lørdag den 27. april 

 2019. Endvidere vil der en uge I juli være mulighed for at spille på vor 

 bane ved betaling af greenfee på kr. 50. Tove Kristensen vil komme 

 med et oplæg til jubilæet. 

6 Matchkalender 2018 / 2019 

 Matchkalenderen blev gennemgået. Når de endelige tider er på plads 

 indkodes det på hjemmesiden.  

7 Golfring Vest 

 Afregningsformlen blev analyseret endnu engang. Carl E. Agesen 

 rundsender et oplæg. Ligeledes rundsender Thorkil Bennedsen et 

 oplæg efterårets tal er kendt efter 1. november.  

 

8 Regler 2019 / lokal regler 2019 

 Der kommer nye golfregler fra 2019. Dette indebærer også nye lokalregler. 

 Regelaften afholdes I klubhuset torsdag den 24. januar 2019 kl. 18.30 og 

 mandag den 11. marts 2019 kl. 18.30. Begge aftner med Henrik Pihl fra 

 Nordvestjysk Golfklub som regelfortolker. 
 

9 Eventuelt 

 Der skal nye bagmærker til fra 2019. Det undersøges om sponsoratet 

 kan anvendes til noget andet, såfremt bagmærkerne afskaffes.  

 

 Ref.: Thorkil Bennedsen 
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