BESTYRELSESMØDE I SYDTHY GOLFKLUB
Mødetid:
Onsdag den 14. januar 2015, kl. 19.00
Mødested:
Henrik Dam Jespersen, Bredgade 251b, Hurup
Deltagere:
Bestyrelse: Børge Jensen, Niels-Henrik Pedersen, Thorkil Bennedsen, Ib Overgaard,
Preben Foldager, Jens Kr. Yde, Henrik Dam Jespersen
Afbud:
Børge Jensen (Hans Pedersen indkaldes til næste møde)
Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
a. Gennemgang af forskellige punkter til opfølgning
Godkendt og enkelte punkter er med på denne dagsorden.
2. Økonomi
a. Årsrapport 2014
Udkast til regnskab viser et fornuftigt overskud. Det endelige regnskab
underskrives af bestyrelsen ved et kort bestyrelsesmøde inden
generalforsamlingen.
b. Budget 2015
Jens Kr. Yde kommer med et budgetudkast inden næste møde.
c. Kontingent forslag samt greenfee 2015
Indskyd
kr. 0
Junior
kr. 1.400
Ynglinge
kr. 2.200
Voksne
kr. 4.600
Hverdagsmedlemmer kr. 3.500
Long distance – nabo kr. 1.000
Long distance – nabo kr. 1.200
Long distance – 50 km kr. 1.800
Green fee – 18 huller kr.
Junior - ½ greenfee
kr.
Greenfee-billetter:
5 stk. á kr. 350
kr.
10 stk. á kr. 300
kr.
20 stk. á kr. 250
kr.
50 stk. á kr. 200
kr.
Green fee – par 3 senior
Green fee – par 3 junior

400
200
1.750
3.000
5.000
10.000
kr. 75
kr. 50

d. Bestyrelse 2015
På valg er Henrik Dam Jespersen og Preben Foldager, flere forslag til evt. nye
bestyrelsesmedlemmer blev vendt.
3. Udvalg
a. Matchudvalg, matchplan 2015
Næsten klar. Vi modtager en liste ved næste bestyrelsesmøde.
b. Baneudvalg, pavilloner, maskinkøb,
Pavillonen opsættes så snart, det lader sig gøre.
c. Medlem, udmeldinger, restancer mv.
Ingen restancer – få slettet p.g.a. restance.
d. Andre relevante udvalg, begynder, junior, klubber osv.

4. Diverse
a. Status på sommerhusudlejning/greenfee pr. hus 2015 (Preben)
Der er aftalt et markedsføringstilskud fra Feriepartner Thy pr. tilmeldt feriebolig
max. 10 stk. i 2015, hvor Sydthy Golfklub modtager kr. 1.000,- pr. bolig. En
evt. forlængelse skal ske medio 2015.
b. Information fra møde med de 5 klubber (Preben)
Heldigvis sorte regnskabstal hos alle klubber. Sponsorpleje står højt i kurs. Se
tidligere fremsendte referat.
c. Fritspilsordning med Struer og Lemvig
I første omgang nej tak, men er stadig under overvejelse med diverse
beregninger hos Struer Golfklub. Der er tale om yderligere Jammerbugt Golfklub
og Nordvestjysk Golfklub i ordningen.
d. DM i Seniorgolf
Klubben har sagt ja til at arrangere et stævne, der bliver tirsdag den 21. april
2015. Tanker om gebyr: kr. 250,- - egne spillere kr. 150 – yderligere
information følger.
e. TeeTime 2015
Sydthy Golfklub deltager også i 2015 i ordningen.
5. Generalforsamling
Generalforsamlingen afholdes på Thinghuskroen onsdag den 18. februar 2015 kl.
19.30. Punkterne gennemgås på næste bestyrelsesmøde den 4/2-17.00.
a. Valg af dirigent.
b. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
c. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
d. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af medlemskontingenter og indskud.
e. Forslag fra bestyrelsen.
f. Forslag fra medlemmerne.
g. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
h. Valg af revisor.
i.
Eventuelt.
6. Informationer til hjemmesiden og kalender
7. Evt.
Med venlig hilsen
Henrik Dam Jespersen
Ref.: Thorkil Bennedsen
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