Bestyrelsesmøde Sydthy Golfklub
Mødetid:
Tirsdag, den 16. august 2016 kl. 18.00
Mødested:
Hos Brandt, Møllevænget 17, 7760 Hurup
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.
2. Økonomi
Balance pr 31.07.2016 gennemgået. Balancen er belastet af køb af
udslagsmåtter og flag. Svært at sammenligne med sidste år, idet vi i år
er med Golfring Vest, hvor afregningen først modtages i efteråret.
3. Ordensregler
Er taget i anvendelse. Ordensreglerne er ophængt i klubhuset og i ny
informationstavle ved hul 1. Findes også på hjemmesiden.
4. Bag Bygning
Klubben fik desværre afslag på ansøgningen til Thisted Forsikring. Der
søges igen næste gang muligheden opstår. Måske bliver der en match i
juni 2017, hvor formålet er indsamling til bagbygningen.
Bjørn Hansen har tilbudt sig som tovholder til maling af klubhuset –
forventelig i september måned 2016. Ib Overgaard finder 4-5 hjælpere
og giver besked til Bjørn. Husk køb/sponseret maling blandt vore
sponsorer.
5. Vision

Henrik Jensen orienterede om projektet hvervematch/golftilbud søndag
den 21. august 2016 kl. 13.00 – kl. 16.00. Såfremt nye spillere tilmelder
sig denne dag gives der et slagtilbud på kr. 2.000 for resten af 2016 og
hele 2017. Ved indmeldelse i klubben kan spillerne benytte
træningsfaciliteterne, par 3 banen og deltage i træningen hos Mads Riis.
Når golfkørekortet er taget bliver der udleveret DGU-kort og der kan
spilles på den store bane.
Den 2. september 2016 kl. 15.00 – 16.00 – 17.00 er inviteret til
juniordag, hvor børn kan tilmelde sig og prøve golfspillet. Ved
indmeldelse kan der spilles gratis på par 3 banen og deltage i træningen
sammen med Mads Riis.
Endelig er sat i søen med golf i SFO for Bedsted og Hurup Skoler med
start i Bedsted den 23. august 2016 og Hurup den 24. august 2016. Der
er givet tilsagn fra Thisted Kommune med kr. 6.000, der anvendes til
køb af to sæt børnegolf á kr. 3.750. Resten betales af ”lotteri” penge.
Flot stykke arbejde Henrik.
6. Div. Udvalg
Baneudvalg:
- Arne Bertelsen får ”en” til at se på kameraovervågningen.
- Allan Nielsen er færdig med uddannelsen 30.09.2016.
- Ib Overgaard kontakter Jens Nielsen om gangstien til Svanevej, der
skal vedligeholdes af klubben – hvad med reparation af vejen?
- Ib Overgaard kontakter Jens Nielsen om evt. køb af brugt trailer
- Hans Pedersen stopper i baneudvalget ved årets udgang
Sponsorudvalg:
- Sponsormatch afholdes fredag den 9. september 2016 –
indbydelserne udsendes fra kontoret i uge 34. Opfølgning af Ib
Overgaard tillige med udfærdigelse af program for dagen og de
praktiske gøremål
Medlemsudvalg:
- Forslag til nedlæggelse af medlemsudvalget og oprettelse af
samarbejdsudvalg fra 2017. Følges op på senere på året.
- Tanke for en match for +37 hver anden tirsdag (modsat)
tirsdagsmatcherne.

Matchudvalg:
- Klubmesterskab afholdes 3. – 4. september 2016. Hjælpere: Ib
Overgaard kommer til præmieoverrækkelsen søndag og står for
grillen+ diverse. Andre fra bestyrelsen opfordres til at møde op på
dagen.
Medhjælpermatch:
- Thorkil Bennedsen udsender invitationer til medlemmer fra diverse
udvalg med gunstart søndag den 25. september 2016 kl. 10.00.
Program laves evt. af Jens Møller.
7. Golfring vest
Ved udgangen af juli måned 2016 er der 505 medlemmer fra de 4
klubber. Der er 1944 medlemmer, der har benyttet ordningen pr.
31.07.2016. Sydthy Golfklub står p.t. for ca. 50% af de besøgende.
8. Evt.
Næste bestyrelsesmøde afholdes hos Arne Bertelsen den 4. oktober 2016
med bl.a. følgende punkter:
- Sydthy Golfklub er vært ved 5-klubber samarbejdet den 8. november
2016 kl. 17.00 i klubhuset. Der skal udfærdiges et program og en
invitation til mødet.
- Børge Larsen bliver 80 år den 21. oktober 2016.
Ref.: Thorkil Bennedsen
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