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Ordinær generalforsamling Sydthy Golfklub 

Torsdag den 6. maj 2021 

 

1. Valg af dirigent 

Bestyrelsen forslår Rasmus Kronborg. Godkendt. 

 

2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbende år 

Beretning:  

I dag, d. 06-05-2021, blev det så endelig den dag hvor vi skal gøre status over år 2020 

i Sydthy Golfklub. Vi skal gennemgå klubbens aktiviteter og økonomi, samt se frem 

mod året 2021  

Formandsberetningen kan faktisk gøres med 3 ord: Corona, Covid-19 og 

begrænsninger.   

Men det er vel ikke fyldestgørende. Der har været stor aktivitet i klubben trods 

diverse restriktioner og nedlukninger.  

I 2020 har vi afholdt 3 matcher mod normalt 4 – 5.   

Corona virusset Covid-19 lagde også sin skygge på matchplanen for 2020.  

Ud over åbningsmatchen med Thisted Bryghus som sponsor nåede vi kun 2 matcher 

mere, sponsoreret af Ydes Bolighus og Hilding Anders. De var alle underlagt 

restriktioner med hensyn til deltagerantal og afvikling.  

Jeg vil ikke komme nærmere ind på afviklingen af matcherne, ud over at alle parter 

der deltog, var glade og positive for de 3 dejlige dage matchudvalget havde lavet.   

Et fantastisk set up. Tak for det.  

Uge 28 trak igen i år mange gæster til. Mandag og tirsdag var stormende og da var 

det småt med spillere – ca 130. Så ændrede vejret sig og viste sig fra sin pæne side. 

Det kunne straks ses på banen. Ca 650 personer fra onsdag til søndag og det er 

godkendt.   

Over 25 % af alle danske klubber var repræsenteret i den uge og det er også 

godkendt.  

Calle og Tove lå faktisk vandret med at servicere gæste spillerne.   
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Hen over sommeren løsnede regeringen lidt op omkring forsamlingsforbuddet og vi 

håbede alle på en mere normal tilværelse  

Dog inden vi skulle afvikle Sponsormatchen trak mørke skyer igen ind over landet og 

vi måtte desværre aflyse.   

Sponsormatchen er set up, hvor vi opfordrer vores samarbejdspartnere til at invitere 

nogle af deres samarbejdspartnere til en festlig dag.  

Men i skyggen af Covid-19 og dens udvikling turde vi simpelthen ikke at sætte 

projektet i gang.   

Men bare rolig. Vi vender tilbage igen og forhåbentlig allerede i 2021  

Vi har fået både negative og positive tilkendegivelser fra sponsorer, men heldigvis 

flest positive og som det senere vil fremgå af regnskabet, er det ikke ud fra et 

økonomisk-, men sundhedsmæssigt synspunkt vi tog beslutningen.  

Den gennemgående Nybolig Cup – måtte også aflyses grundet Corona  

Midsommermatchen - Djævlegolf - med sine 80 deltagere kom dog forbi vores 

anlæg.   

Samarbejdet mellem Nordvestjysk- og Morsø Golfklubber har igennem 10 år været 

en succes. Det giver os en indtægt på kr. 10.000, -/årligt.  

Svend Eriksen, formand og idemand for matchen takker af, men andre er klar til at 

tage over, så mon ikke matchen forsætter også de næste 10 år.  

Tak til Svend herfra.  

Berit Heinrichsen der er Sydthy Golfklubs bindeled til distrikt 1`s klubber havde fået 

tildelt opgaven at arrangere et golftræf for klubbernes unge spillere.   

Som Berit udtrykker det, var det en skøn dag. Det var en dag, hvor børnene der var 

delt op i to grupper – Jungletræf på par3 og Super6 på 18 huls banen, og både børn og 

voksne nød det.  

Og sluttelig har vi fået afviklet klubmesterskabet med kun 24 deltagere   

Enten er der en begyndende mangel på interesse for klubmesterskabet eller også var 

det ikke lige i år at man kunne….  

Og vi vil gerne ønske til følgende tillykke med deres mesterskab:  

Slagspil:  

Herrer: Thomas Holm    Damer: Ingen deltog  
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Senior herrer: Kresten Poulsen  -Damer: Ingen deltog  

Veteran herrer: Bendt Buus    - Damer: Lene Frostholm  

Super Veteran herrer: Calle Agesen  -Damer: Inger Nielsen 

Hulspil:    

Herrer: Thomas Holm    Damer: Lene Frostholm  

  

Igen i 2020 er der lavet Hole-in-one på Sydthy Golfklubs anlæg. Det er endda blevet 

til hele 3 hole-in-one.   

Inge Yde, Sydthy Golfklub, hul 4 - d. 15. juli.  

Børge Jensen, Sydthy Golfklub, hul 14 - d. 04. okt. Ove Ernst, 

Sydthy Golfklub, hul 14 - d. 31. okt.  

  

Medlemstallet er i 2020 er stort set status quo omkring 349, dog med et lille plus  

Hvad angår begynderkurserne i 2020, blev 4 til 3 pga. Covid 19, men alligevel kom 

der næsten 30 igennem.   

Frafald sker der hvert år, men vi tror på fremtiden hvor flere holder ved og flere nye 

kommer til.  

Dog er det stadigvæk meget svært at skaffe spillere i ungdomsrækkerne.   

Vi havde i august besøg af 30 elever fra overbygningen på Hurup skole.  Og selvom 

lærerne og vejret var i top og alle elever fik en Flyers om klubben med hjem i 

lommen, er der ikke dukket en eneste op.  

  

På trods af en våd 2019/20 vinter, et vådt forår og skader fra løsslupne kreaturer, kom 

banen hurtigt i god stand. Det varede dog længere tid inden greens var i orden og det 

skyldtes blandt andet, at der havde manglet topdressing.   

I 2020 er der klippet ekstra i roughen og startet på at reducerer mængden af tidsler. 

Den ekstra indsats med klipning af rough på hele anlægget er blevet godt modtaget, 

dog er der stadig for mange tidsler...   

I 2020 er flere dræn blevet spulet, Tee er blevet sået efter og topdresset. Alle 

bunkerkanter er skåret og der blev kørt ny sand i nogle af bunkerne. Søerne, der 

efterhånden var groet helt til, er blevet oprenset. Og der er planeret omkring tee 18, 

så man fra klubhuset kan følge afslutning på både hul 9 og 18. Endvidere blev 

Pavillonerne flyttet til steder hvor de er bedre placeret.  
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Planteudvalget har igen i 2020 sørget for plantning af ca 100 stk nye træer, som var 

sponseret af Knud Erik Bangsgaard. Og de er blevet plantet mellem hul 10 og 18. 

Ved hul 18 tee og mellem hul 12 og 17.  

Dette arbejde giver efterhånden banen mere ”kant”, så fortsæt bare med det.  

I 2020 færdiggjorde vi sidste del af afskærmningen af terrassen, takket være sponsor 

CSK og en frivillige stab af medlemmer af klubben.  

Med dette tiltage ser vi frem til at mange vil sidde på terrassen og nyde, selvfølge en 

øl, vin eller vand, men også det fantastisk vue der nu er blevet ud over hul 18 og 

søen.  

Klubhuset er også blevet malet i år og det var tiltrængt. Om beklædningen kan 

levetidsforlænges eller skal udskiftes, det bliver afgjort inden for de kommende år.  

 

I 2020 har greenkeeperne haft en Greens roller på prøve - en SMITCO XXL.  

Chefgreenkeeperen anbefalede dette indkøb til 2021, da han er af den mening, at der 

er fordele ved rulning af greens.   

Blandt andet at greens være god til at reducerer mos og alge angreb samt spare slid på 

klippe leddene på greenklipperne.  

Der vil 2021 også blive indkøbt en ny mark sprøjte.   

Den vi har nu, er meget gammel og nedslidt og der har været store omkostninger på 

den de senere år.  

Generelt har vi i 2020 haft en øget maskine nedbrud og det har selvfølgelig påvirket 

kontoen - drift af bane -  

  

Børge Larsen – vores mangeårige kontorleder – har vi i 2020 været nødt til at 

undvære. Også her fik vi endnu engang løst problemet med frivilliges indsats.   

Børge ser vi ikke mere i funktionen som kontorleder. Men som det positive menneske 

og den gode diplomat han er for Sydthy Golfklub, tror jeg nok vi skal se ham i 

klubben, når det igen bliver muligt for ham at komme herud.  

Hans indsats for klubben har været og er uvurderlig og vi er ham en stor tak skyldig.  

  

I 2020 udgjorde samarbejdet i Golfring Vest omkring kr. 120.000, - af de samlede 

indtægter. Tør vi gamble med de penge?   
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Uden at fornærme nogle her i forsamlingen tør jeg godt påstå, at der i blandt os, er 

nogen der mener, at Golfring Vest er af det onde.  

Bestyrelsen hører tit negative ord omkring samarbejdet, så lad os under eventuelt 

høre hvordan vi løser det problem.  

Økonomisk i 2020, er vi trods Corona, kommet godt igennem. Herom senere.  

Vi har i 2020 holdt 9 bestyrelsesmøder. Utallige skriven og ringen frem og tilbage og 

sidst holdt bestyrelsesmøde på Teams.  Så også her har Covid-19 sat sit præg, men vi 

har lykkedes trods alt.   

Tak til jer alle.  

Alting har en ende og det har denne beretning også.   

Det er så også samtidig den sidste beretning fra min side og jeg vil benytte 

lejligheden til at takke alle jer, jeg har været omgivet af, igennem mine 6 år i 

bestyrelsen.  

Ud over at jeg vælger at udgå af bestyrelsen, må vi også sige farvel og tak til Henrik 

Jensen.   

Henrik har også været med i 6 år og i den tid har han været meget aktiv, for at 

fremme golfsporten, både blandt unge, men også i rekrutteringen af nye spillere, så en 

stor tak til Henrik for indsatsen.  

Der skal også lyde en stor tak til alle frivillige og det faste personale.  

Sponsorer og øvrige samarbejdspartnere skal også have en stor tak.   

De har været meget hårdt presset i 2020, men været os nådige. Tak for det  

Og vi håber at de vil tage lige så godt imod os i 2021 som de gjorde i 2020   

Disse var ordene. Tak for jeres opmærksomhed. 

 

3. Fremlæggelse af det revideret regnskab til godkendelse 

Jens Kr. Yde fremlagde / forklarede. 

Regnskabet godkendt enstemmigt. 

 

4. Forelæggelse af budget og fastsættelse af medlemskontingenter og indskud 

Budget 2021 godkendt. 

Bestyrelsen Forslår en kontingentforhøjelse for hverdags- og senior medlemmer 
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på 100 kr. 

 

5. Forslag fra bestyrelsen 

Ingen 

 

6. Forslag fra medlemmer 

Ingen 

 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter 

Tove Kristensen - modtager genvalg. Vælges med applaus. 

Henrik Jensen modtager ikke genvalg. 

Arne Bertelsen modtager ikke genvalg. 

Bestyrelsen foreslår 2 nye bestyrelsesmedlemmer: Kresten Poulsen og Morten 

Nielsen. Begge er valgt. 

Valg af suppleanter: 

Erling Jensen og Mads Andersen 

 

8. Valg af revisor 

Genvalg af Jan Østergaard 

 

9. Eventuelt 

Fra bestyrelsen – medlemstilslutning til Golfring Vest: Sydthy Golfklubs 

deltagelse blev grundig diskuteret, og der er stor enighed om en genforhandling 

af fordelingsnøglen. Den nye bestyrelse vil arbejde videre på det fremtidige 

samarbejde. 

Janus Kappel: Ønske om streger på scorekort – som til match. _ NH beretter at 

GolfBox arbejder på sagen. 

NH: Made i Denmark har oprettet er en landsdækken Nærmest Hul 

konkurrence. På vores bane er hul 11 valgt. Se opslaget – med præmier - i 

klubhuset. 

Arne: Fremtiden med Corona – Klubber I Klubben har ansvar fra 21.05. 

NH: Vi vil gerne sige en stor tak til Arne og Henrik for deres arbejde gennem 

de sidste 6 år. 

Den nye bestyrelse mødtes umiddelbart efter generalforsamling til 

konstituering: Se referat. 


