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Referat 

Tirsdag den 24. august 

 2021 

 

1. Godkendelse af referat 

Referatet godkendt og underskrevet 

 

2. Økonomi 

Økonomien gennemgået og godkendt. 

 

3. Diverse udvalg 

Calle Det går godt med alle banemedarbejdere. 

Dræning på hul 3 er fornyet. El-selskabet har fundet fejlen, og rettet. 

Vi skal være indstillet på at med denne varme vil der gå mere vand. 

Banen skal gødes i denne sæson.  

Der er behov for mere tryk på vandet hos greenkeepere. Indkøb af en 

pumpe til kr. 8.000. Godkendt. 

Kresten Vi mister Leo som undervisere af nybegyndere. Kresten planlægger at 

deltage i DGU kursus i undervisning af nybegyndere. 

Morten Matchudvalget er sårbar mht. vidensdeling. Hvem gør hvad skal 

præciseres, så ingen er i tvivl.  

Tove Alt fungerer omkring klubhuset. 

 

4. Sponsor match / Medhjælper Match 

Sponsor Match bliver afholdt den 17. september.  

Medhjælper Match bliver afholdt den 25. september. Tove bestiller mad. NH 

udsender indbydelser. 

 

Næste bestyrelsesmøde torsdag d. 14/10 kl. 18:30 i klubhuset. 

 



Ulstedvej 8, 7760 Hurup Thy 

 

 

 

5. Messe 2021 

Afholdes den 30/31 oktober i Hurup hallerne. Vi vælger at deltage. 

 

6. Vision 2025 

Der vil blive indkaldt til et møde angående fremtiden for Sydthy Golfklub – et 

møde med ”brainstorming” fra medlemmer med ideer og tanker. 

F.eks. Vinter Golf kl. 10 søndag – eller Cross Country Golf  væk 

 

7. Eventuelt 

NH Kontoret – Lisbeth holder op, der skal findes en ny hjælper. Arne Bertelsen 

holder ligeledes op på kontoret. 

NVG har 50 års jubilæum, to mand er inviteret med. 

Hulspils finale afholdes den 11. september. 

Berit Kopier af dagsorden / referat burde ligge på kontoret. 

Boldopsamling kan måske planlægges til mandag – træner dag. 

For at gøre golfoplevelsen spændende for nye spillere, kun vi måske lave 

mulighed for at de kan komme ud på ”Store Bane”. Tanken er at lave 

Begynder Tee Steder, så de får succes oplevelser tidlig i deres golfliv.   

 


