BESTYRELSESMØDE I SYDTHY GOLFKLUB
Mødetid:
Tirsdag den 16. juni 2014, kl. 20.00
Mødested:
Thorkil Bennedsen, Hurup
Deltagere:
Bestyrelse: Børge Jensen, Niels-Henrik Pedersen, Thorkil Bennedsen, Ib Overgaard,
Preben Foldager, Jens Kr. Yde, Henrik Dam Jespersen
Afbud:
Jens Kr. Yde

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
a. Gennemgang af forskellige punkter til opfølgning
Punkterne er med på dagsordenen.

2. Økonomi
a. Se vedhæftet bilag samt næste side
Balancen blev gennemgået og forskellige poster blev vendt. Resultatet er en
smule bagud i forhold til sidste år.
3. Opfølgning / gennemgang af
a. TMPR
Thy-Mors på Rådhuspladsen havde rigtig mange besøgende. Der er udleveret
ca. 70 greenfee billetter. Resterende bliver returneret til kontoret, så de kan
blive registreret. Samlet set en stor succes.
b. Tag gratis en ven med på par 3 bane i maj/juni
Ordningen udløber pr. 30/6-2014. Thorkil Bennedsen giver besked til kontoret.
Ordningen tages op til vurdering i foråret 2015.
c. Relevante udvalg blev gennemgået, herunder match, sponsor, begynder og
juniorudvalg.

4. Diverse
a. Betalingsløsning Dankort/Mastercard m.m.
Der kan fra d.d. benyttes flere forskellige slags kort i terminalen bl.a.
Mastercard. Problemet med betaling af egne medlemmer bliver løst fra centralt
hold i løbet af ca. 3 måneder. Indtil da fortsætter den nuværende ordning med
kortet på et ”flexmedlem”.
b. Sct. Hans Match
Gebyret på kr. 100 dækker præmier og fortæring i niveauet op til tkr. 40.
Matchudvalget har styr på aftenen. Båltale holdes som sidste af Jens Kr. Yde.
Matchudvalget følger op på dette.
c. Forsikringer
Henrik Dam Jespersen undersøger dette til næste møde.
d. Gave fra Keld Johannesen/springvand/skrælle jord af
Springvand opsættes den 18. juni 2014.
e. Made in Denmark rekrutteringskampagne
23.-24. august med betaling kr. 500,- for resten af året. Henrik Dam Jespersen
melder fra igen, idet modtagne papirer ikke levede op til forventningerne.
f. Hjemmeside opdatering af tekster
Meget er tilrettet. Mangler stort set kun forsiden.

5. Informationer til hjemmesiden og kalender

6. Eventuel
Klubben deltager med min. 8 deltagere på junior-camp i Harrevig i tidsrummet 3.-6.
august 2014. Tina Møller er der hele perioder. Finn Borre Andersen, Klaus Mikkelsen og
Mads Riis deltager også, dog ikke hele tiden.
Golftidspunkterne i golfbox ændres til 10 minutters interval. Thorkil Bennedsen
omkoder.
Sommerturen går i år til Harrevig Golfklub lørdag den 2. august. Kaffe kl. 10,00 og spil
kl. 11.00 og senere. Aftenen afholdes hos Kirsten & Thorkil. Thorkil Bennedsen bestiller
tid og kaffe + aftensmaden.

7. Næste møde
Onsdag den 6. august hos Ib Overgaard.

Med venlig hilsen
Henrik Dam Jespersen
Ref.: Thorkil Bennedsen
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