Ordinær generalforsamling i Sydthy Golfklub, torsdag den 23. februar
2017 kl. 19.30 i klubhuset.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
Valgt blev Rasmus Kronborg
2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år
v/Ib Overgaard:
Jeg vil starte med at sige: Sydthy Golfklub har for første gang haft en
økonomisk udfordring, idet klubben kommer ud med et mindre
underskud.
Banen:
Vi har i 2016 fået lavet et sæt ordensregler for klubben, det skulle gerne
være til gavn for banekontrollen. Baneudvalget har fungeret godt og
samarbejdet med greenkeeperen har været optimal. Et nyt tiltag som
baneudvalget har arbejdet med i 2016, og med iværksættelse i 2017 er
Det grønne udvalg.
Udvalget, hvis tovholder er Niels Mogens Nielsen, vil være en gruppe
spillere, der har overtaget beplantning m.v. fra planteudvalget.
Derudover er der bygget hverdagspleje af hele vores anlæg på. En
ugentlig plan for aktiviteter er aftalt med greenkeeper og baneudvalget,
som eks. bunkerrivning, trimme omkring bænke, affaldsstativ o.s.v.
Udvalget skal ikke opfattes om en nødløsning, men det kan godt siges,
at det er af nød udvalget er etableret. Hvis økonomien i klubben skal
forbedres, og det skal den, må vi alle rykke tættere sammen og dermed
aflaste greenkeeperen og hans stab, så de kan koncentrere sig om vores
baner, så de til stadighed kan fremstå som en attraktiv golfbane.
Vores baner har igen i år været super velholdt og plejet. Vi får mange
roser fra gæstespillere. De skal videregives til vores greenkeeper og
stab. Stor tak til Jens Nielsen og han team, samt baneudvalget.

Matcher:
Der er afholdt 4 sponsorrede matcher, dertil kommer medhjælper- og
sponsormatch. Stor tak til matchudvalget for god afvikling af
arrangementerne. Derudover er der afholdt EDC Cup og
klubmesterskaber.
Medlemmer:
Der er ca. 350 medlemmer i Sydthy Golfklub, vi vil gerne øge dette
antal, men der skal gøres en stor indsats fra alle vores medlemmer for
at tiltrække nye medlemmer. Der forsvinder ca. 10% hvert år, så der er
en stor udfordring her.
Klubhus og administration:
Vi har fået malet klubhuset. Tak til vores ”malere”.
Vi har desværre også haft indbrud i klubhuset, en meget ubehagelig
oplevelse, men vi har haft et godt samarbejde med Thisted Forsikring.
Børge Larsen har igen i 2016 med stort engagement stået for rigtig
meget ude i klubben. Bl.a. kontakt til green fee gæsterne, fyldt
flaskeautomaten, indkøb af øl, vand, kaffe og andet, udlejet golfbiler og
en masse andet praktisk arbejde, alt sammen til stor glæde for alle.
Lisbeth Nielsen og Arne Staun har passet kontoret med stor indsigt og
ekspertise og de 3 tilsammen har givet såvel medlemmer samt gæster
en venlig og kompetent betjening – stor tak til jer alle 3.
Junior:
Juniorudvalget har også i 2016 haft et travlt år. Juniorerne har deltaget
flittigt i såvel træning samt forskellige by-matcher. De har ligeledes
været på en sommerlejr, hvor der blev spillet rigtig meget golf – stor tak
til juniorudvalget.
Klubber i klubben:
Vi har 3 klubber i klubben (en ny er på vej Morgendrengene – se
yderligere oplysninger på hjemmesiden), herrer, damer og senior. De
kører alle rigtig godt og har haft stor aktivitet med god deltagelse til
deres arrangementer. Derudover har der været tirsdagsmatcher, hvor
specielt nybegyndere er velkomne. Nybegyndere er selvfølgelig
velkomne i alle klubber.

Sponsor:
Vi har en stor udfordring med bemanding af sponsorudvalget. Vi har en
fantastisk opbakning fra sponsorer, men vi mangler folk til at pleje
vores nuværende sponsorer, samt finde nye. Kennert Sohn har i 2016
fået en fantastisk hjælp af Christen Overgaard, men vi skal have fundet
2-4 mere.
Husk at støtte vores sponsorer.
Greenfee:
Vi har fortsat aftaler med mange klubber om ½-greenfee, men greenfee
indtægterne skal vurderes over flere år p.g.a. deltagelse i Golfring Vest.
Fordelingsnøglen i Golfring Vest har i 2016 været kr. 200 til moderklubben og kr. 400 til fordeling blandt klubberne i forhold til benyttelse af
banerne. I 2017 ændres fordelingen til kr. 250 til moderklubben og kr.
350 til fordeling.
Vision 2018:
Lørdag den 23. januar 2016 havde vi en samlet en del af klubbens
medlemmer i klubhuset til brainstorming. Hvad vil vi med klubben?
Vi havde planer om at bygge en bagbygning ved klubhuset. P.g.a.
økonomien og manglende tilskud er planen udskudt.
SFO golf i Bedsted og Hurup og evt. Vestervig og Koldby kræver
instruktører. Nordea Fonden har givet kr. 7-8.000 i tilskud til materialer
på undervisningsstederne.
På hvervedagen var der 35 juniorer med 5 nye junior golfere. På
seniorsiden 24 ikke golfere, heraf er 12 nye ved at tage golfkørekortet.
Der er lavet golfaftaler ved udlejning af sommerhuse med stor succes.
Økonomi:
Jeg nævnte i indledningen, at vi får et mindre underskud i
regnskabsåret. Tallene bliver gennemgået i næste punkt på
dagsordenen, men der skal lyde en stor tak til kasserer Hanne Nielsen.
Hun har udført jobbet til stor perfektion og til alles store tilfredshed.

Afslutning:
Til slut vil jeg takke alle vores sponsorer, samt alle vores udvalg og
frivillige hjælpere – uden dem ingen klub, uden dem kunne det ikke
hænge sammen.
Til sidst tak til bestyrelsen for Sydthy Golfbaneanlæg A/S samt
golfklubbens bestyrelse for et godt samarbejde.
Beretningen godkendt.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
v/Jens Kr. Yde:
Regnskabet viste et negativt resultat på kr. 64.490. Egenkapitalen er
efter årets resultat på kr. 1.027.773.
Underskuddet er bl.a. engangsinvesteringer i udslagsmåtter samt øvrige
godkendte småinvesteringer.
Regnskabet godkendt.
4. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent og indskud
v/Jens Kr. Yde:
Det budgetteres med et overskud i 2017 på kr. 50.000.
Kontingentsatserne for 2017 blev foreslået og godkendt som følger:
Indskud
kr.
0
Junior 0-18 år
kr. 1.400
Ynglinge 19-25 år
kr. 2.200
Voksne 26 og ældre
kr. 4.800
Pensionister 66 år og ældre (mandag-fredag) kr. 3.700
Langdistancemedlemmer
kr. 1.800
Langdistancemedlemmer (NGV og Morsø)
kr. 1.000
Langdistancemedlemmer (Struer og Lemvig)
kr. 1.200
Flexmedlemmer (afstand > 50 km)
kr. 1.000
Passive medlemmer
kr. 500
Støttemedlemmer
kr. 200

5. Forslag fra bestyrelsen
Ingen.
6. Forslag fra medlemmer
Ingen.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
På valg:
Ib Overgaard
ønskede ikke genvalg
Foreslået:

Første suppleant:
Anden suppleant:

Jens Kr. Yde
Carl E. Agesen
Kresten Krabbe
Kresten Krabbe
Jan Henriksen

genvalgt
nyvalgt
ikke valgt

8. Valg af revisor
Genvalg af Jan Østergaard
9. Eventuelt
Gudrun Jensen:
Foreslog igen en ”pointmatch” og at sten ved maskinhus kunne pynte
bagved hul 1 og på vejen til klubhuset.
Niels-Mogens Nielsen:
Kom med et positivt indlæg om det nye grønne udvalg og opfordrede
medlemmer til at henvende sig til Niels-Mogens Nielsen eller på
opslagstavlen. Herefter vil der blive indkaldt til møde om fastlæggelse af
udvalget arbejder.
Poul Ulrich Riis:
Kom også ind på anvendelse af sten ved maskinhuset langs
udslagsstedet ved hul 1.
Knud Poulsen:
Ønskede et ½-års møde for medlemmerne med oplysning om tiltag og
resultatmæssigt forventning for året.
Birger Lyngs:
En opfordring til indsamling af dåser ved hullerne med salg for øje.

Irene Larsen:
Oplyste at dameklubben snart går i gang igen. Deltager også i 2017 i
Pink Lady Cup. Ville gerne have tilsagn om hjælpere.
Henrik Jensen:
SFO-golf: mangler 2 x 5 hjælpere til Vestervig og Koldby, såfremt det
skal lykkedes med opstart disse steder.
Bemandingen med 2 x 5 hjælpere er OK i Bedsted og Hurup.
Niels-Henrik Pedersen:
Orienterede om de nye tiltag i forbindelse med klubmesterskab i slagspil
i 2017:
Der afleveres 1 scorekort (slagspil) i følgende måneder: april – maj –
juni – juli – august hvorefter der udregnes et gennemsnit, hvor laveste
gennemsnit er klubmester.
Yderligere oplysninger kan findes på hjemmesiden.
Jens Kr. Yde:
Takkede Ib Overgaard for indsatsen i bestyrelsen i valgperioden – de
sidste 2 år som formand.
Samtidig blev Carl E. Agesen budt velkommen i bestyrelsen.
Ib Overgaard:
Sluttede generalforsamlingen med at takke de fremmødte og for
samarbejdet i bestyrelsen.
Der deltog 80 ved generalforsamlingen.
Ref.: Thorkil Bennedsen

Dirigent:

---------------------------(Rasmus Kronborg)

Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende således:
Formand:
Arne Bertelsen
Næstformand:
Jens Kr. Yde
Sekretær:
Thorkil Bennedsen
Øvrige:
Niels-Henrik Pedersen
Henrik Jensen
Tove Kristensen
Carl E. Agesen
Kasserer:
Hanne Nielsen – uden for bestyrelsen
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