Bestyrelsesmøde Sydthy Golfklub
Mødetid:
Tirsdag den 19. april 2016 kl. 18.30
Mødested:
Hos Brandt startende med håndmadder
Deltagere:
Ib Overgaard, Jens Kr. Yde, Niels-Henrik Pedersen, Arne Bertelen, Henrik
Jensen, Erik Møller, Thorkil Bennedsen

Dagsorden:


Møde med A/S
Meget positivt møde, hvor det blev aftalt minimum et årligt møde, hvor
fastlæggelse af det/de kommende år rammefastlægges. Næste møde
afholde i november måned 2016.



Godkendelse af ref. fra sidste møde
Godkendt. Følgende er på plads: Byggetilladelse til bag-bygningen er
modtaget pr. 16.01.2016 og er gældende 1 år. Møde i sponsorudvalget
afholdes den 20.04.2016 hos Erik Møller. Kursus i bane-service i Herning
– ingen ønskede at deltage. Laminerede skilte med øl/vand er sat op på
bordene udenfor klubhuset



Forsikringer
Arne Bertelsen gennemgår dette på næste møde i baneudvalget den
05.05.2016.



Banekontrol.
Thorkil Bennedsen tilretter udkast fra DGU på ordensregler på og udenfor
banen. Skal bl.a. anvendes til banekontrol.



Div. udvalg (medlemsudvalg/ungdomsudvalg/sponsorudvalg)

Medlemsudvalg:

ønske om medlemmer fra herre-, senior- og
dameklubben + Henrik Jensen & Thorkil
Bennedsen – dog max. 6 personer

Ungdomsudvalg:
Henrik Jensen vil implementere ”fredagsspil”
med forældre – forventer ca. kl. 16.00.



Sponsorudvalg:

møde afholdes hos Erik Møller 20.04.2016

Hjemmesiden:

Niels-Henrik Pedersen talermed Jens Nielsen
om der kunne laves en fælles Facebook for
Sydthy Golfklub, hvor flere kan meddele sig.

Klubber i klubben
Henrik Jensen har været i kontakt med klubberne med hensyn til at
indtræde i medlemsudvalget. Alle er positive, men ingen meldte sig. Der
følges op på det medio maj måned.
To forældre meldte sig som hjælpere i ungdomsudvalget.
Følgende medlemmer p.t.: Herreklubben 45 – seniorklubben 48 og
dameklubben ca. 30.



Nye medlemmer
Sydthy Golfklub er inviteret til at deltage i Farmer fest med en stand –
der meddeles nej tak af Ib Overgaard.



Hjemmesiden
Referater for de sidste 3 år er indlagt på hjemmesiden fra
bestyrelsesmøder og baneudvalgsmøder.



Golfring vest
Der er nu 68 medlemmer med i Golfring Vest fra Sydthy Golfklub. P.t.
410 medlemmer i alt. Alle klubber får månedlige opfølgninger på brug af
de 4 baner af Golfring Vest medlemmer, så alle løbende kan følge
udviklingen.



Klubhuset
Baneguide/Logobolde/køleskab/opvaskemaskine/automat.
Baneguide er modtaget med 250 stk. med kvalitet som nuværende.
Logobolde er udsat til senere på grund af prisen. Køleskab er købt og

opsat i klubhuset. Opvaskemaskinen kan måske repareres. Der er p.t. i
gangsat en undersøgelse af print pladen. Flaskeautomaten virker igen.


Diverse – el-kontrol måler
Skilte på engelsk og tysk bedes foranlediget opsat af kontoret ved bl.a.
automaten og ved golfbox skærmen.
El-målere er igangsat.
Jens Kr. Yde søger fonde i forbindelse med bagbygningen.
Sebber Kloster Golfklub inviterer til møde i ”Limfjordsgolf”. Ib Overgaard
opfordrer til at droppe samarbejdet, idet klubberne er sammenfaldende
med samarbejdet i SGN.



Evt.
Næste møde er flyttet fra 24.05.2016 til 07.06.2014.

Ref.: Thorkil Bennedsen
-247-

