
REFERAT / BESTYRELSESMØDE I SYDTHY GOLFKLUB 
 
 
Mødetid: 
Mandag den 14. januar 2013, kl. 19.00 – 22.30 
 
Mødested: 
Søren Foldager, Hurup 
 
Deltagere: 
Bestyrelse:  Thorkil Bennedsen, Chris Have, Preben Foldager, Jens Kr. Yde, Janus Kappel, 

Søren Foldager, Henrik Dam Jespersen 
Gæster:  
 
Afbud:  Janus Kappel 
 
 
Dagsorden:  
 

 
1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 

a. Gennemgang af forskellige punkter til opfølgning 
Referatet blev gennemgået og godkendt. 
 

2. Økonomi 
a. Årsregnskab 2012 

Viser et positivt resultat som vil blive gennemgået på generalforsamlingen 
b. Budget 2013 

Chris og Henrik havde lavet et forslag til budget som blev gennemgået og 
godkendt til forelæggelse på generalforsamlingen 

c. Kontingenter m.m. 2013 
Der bliver foreslået en forhøjelse på voksne på kr. 100. Øvrige satser forbliver 
uændrede. Dette punkt skal godkendes på generalforsamlingen 
 

3. Generalforsamling 
På Thinghuskroen d. 6. februar kl. 19.30 med følgende dagsorden: 

a. Valg af dirigent. 
b. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. 

Fremlægges af Henrik Dam Jespersen. 
c. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 

Fremlægges af Chris Have. 
d. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af medlemskontingenter og indskud. 

Fremlægges af Chris Have og kontingenter af Henrik Dam Jespersen. 
e. Forslag fra bestyrelsen. 
f. Forslag fra medlemmerne. 
g. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter 
h. Valg af 1 repræsentant til bestyrelsen for Sydthy Golfbaneanlæg. 
i. Valg af revisor. 
j. Eventuelt. 

 
4. Plan for 2013 

a. Bane, rough, par 3 udvidelse  
Regner med en tilbagemelding fra Janus inden generalforsamlingen. 

b. Matchpla 
Næsten færdig. Plan rundsendes og indlægges i golfbox og kalender. 

c. Aktiviteter  
Ansvarlig for aktivitetsdagen bliver Preben Foldager og Jens Kr. Yde. 
Hvervematchen bliver PR-udvalget som ansvarlig. 

d. Udvalg 
Færdiggøres efter generalforsamlingen. 



 
5. Diverse 

a. Ny træner næste år – info  
Mads Riis, cheftræner fra Holstebro Golfklub 

b. Nyt PR udvalg aftalte opgaver 
Udvalget: Kjeld Søndergaard, Knud Poulsen, Bjørn Hansen & Bjarne Møller 
Larsen. 
Forretningsområder for PR udvalg: 
 
PR arbejde vedr. Sydthy Golfklub, bl.a. annoncering/reklame af gratis Par 3 bane i 
udvalgte perioder 
 
Company Days 
• Udvikling af produktet (udarbejdelse af pakker) 

o Standardpakke – comfortpakke – luksuspakke 
• PR/Reklame/Salg 
• Afholdelse/gennemførelse  

Erhvervematch 
• Koordinering sammen med sponsor 
• PR/Reklame/skaffe deltagere 
• Afholdelse/gennemførelse  
• Udarbejdelse af materiale til udlevering til deltagere  

Aftaler med/salg af greenfee pakker til hoteller, campingpladser, 
sommerhusudlejningsbureauer m.m. 
 

c. Referat på hjemmeside? 
Er drøftet. Henrik Dam Jespersen prøver at ”teste det” på hjemmesiden. 

d. Lokalsikringsprisen 
Er drøftet. 

e. Salg af aktier  
Henrik Dam Jespersen nævner salg af aktier på generalforsamlingen.  
 

6. Informationer til hjemmesiden, næste møde og eventuel 
Drøftet EGA handicap og håndteringen af de nye regler vedr. matcher osv. 
 
Næste møde er generalforsamlingen onsdag den 6. februar 2013 kl. 19.30 på 
Thinghuskroen i Vestervig. 

 

 
 
Med venlig hilsen 
Henrik Dam Jespersen 


