Bestyrelsesmøde Sydthy Golfklub
Mødetid:
Tirsdag den 7. juni 2016 kl. 19.00
Mødested:
Hos Ib Overgaard, Nyvej 4, 7752 Snedsted
Deltagere:
Ib Overgaard, Jens Kr. Yde, Niels-Henrik Pedersen, Arne Bertelsen, Henrik
Jensen, Thorkil Bennedsen. Afbud: Erik Møller

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra sidste møde
Godkendt med følgende bemærkninger:
Arne Bertelsen har sammen med greenkeeper Jens Nielsen gennemgået
vore forsikringer. Alt er i orden og forefindes på greenkeeperkontoret.
Sammenslutningen ”Limfjordsgolf” opløses. Det meste er indeholdt i
samarbejdet med SGN.
2. Økonomi
Balance pr. 31.05.2016 gennemgået. Vi ser nu frem til ½-års balancen.
3. Ordensregler
Reglerne aftalte ændringer følger separat. Niels-Henrik forsøger at få fat
i en informationstavle ved hul – indeholdende bla. ordensreglerne.
Ligeledes ses efter formuleringen på hjemmesiden med halv greenfee for
gæste spillere, der spiller med en spiller med hjemmeklub i Sydthy
Golfklub. Flex medlemmer kan ikke opnå denne rabat.
4. Bag Bygning
Svar på ansøgning til bag bygning hos Thisted Forsikring forventes
umiddelbart efter den 21.06.2016.

5. Vision
Skilte på tysk er opsat i klubhuset.
6. Diverse udvalg
Matchudvalget:
Ekstra match er Pink Lady den 26. juni. Alle kan deltage, men der er
ingen præmier til mænd.
Ungdomsudvalget:
Henrik Jensen ønsker klubmesterskab for juniorerne – god ide – der skal
måske lidt flere rækker end det nuværende. Der gives besked til
matchudvalget.
Der afholdes i år hyggegolf for de 5 klubber i Nystrup den 26. juni – Ib
Overgaard afleverer invitationen til kontoret, der samler et hold på 15
spillere.
Sponsorudvalget: Erik Møller – emne Dantryk (Peter Andersen). Der
mangler 2 bænke til hul 7 og hul 14.
Arne Bertelsen kontakter Jens Nielsen, idet 2 medlemmer har tilbudt sig
som bunkerrivere.
7. Golf ring vest
Der er nu 82 medlemmer tilsluttet fra Sydthy Golfklub og 928 fra alle
tilsluttede klubber. Besøgstallene lever op til vore forventninger.
8. Evt.
Golfavisen v/Frits Christensen har været på besøg på vor bane. Der kan
forventes et indlæg i avisen.

Ref.: Thorkil Bennedsen

