
BESTYRELSESMØDE I SYDTHY GOLFKLUB 
 
Mødetid: 
Tirsdag den 5. marts 2013, kl. 19.00  
 

Mødested: 
Henrik Dam Jespersen, Hurup 
 

Deltagere: 
Bestyrelse:  Børge Jensen, Niels-Henrik Pedersen, Thorkil Bennedsen, Chris Have,  

Preben Foldager, Jens Kr. Yde, Henrik Dam Jespersen 
 
Afbud: Niels-Henrik Pedesen  
 
Dagsorden:  

 
1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 

Godkendt. 
 

2. Plan for 2013 / arbejdsopgaver 
a. Bane: par 3 udvidelse, rough, osv. 

Baneudvalget anmoder Palle Hove Olesen om at kontakte Lene F. Jeppesen om 
forlængelse af hul 3 på par 3-banen. Såfremt det kan lykkes, må der ske hcp. 
Regulering på banen. 
Rough: forventer at fortsætte med klipning 3-4 gange om året. 
Reklameskilte hvor sponsoratet er ophørt skal fjernes. Henrik Dam Jespersen 
kontakter Sponsor-udvalget og Palle. 

b. Matcher  
Er indkodet på kalenderen. 5 af matcherne tillige i golfbox. 

c. Aktiviteter: gratis Par 3 bane, aktivitetsdag 
Aktivitetsdag fastlagt til lørdag den 11. maj fra kl. 08.00 – 13.00 med Preben 
Foldager og Niels-Henrik Pedersen som ansvarlige. 
Preben Foldager sætter tidspunktet på hjemmesiden og liste til opslagstavlen. 
Arbejdsopgaverne følger baneudvalgets forslag fra seneste møde: 

• Oprydning af læhegn til venstre for hul 1 green 
• Fjerne sten og buskrydning i læhegn ved hul 2 og 6 
• Fjerne træer ved hul 7 teested 
• Buskrydning vest for hul 7 green og beskæring af læhegn mod syd 
• Rydning langs hul 8 mod skoven 
• Rydning ved green hul 10, 11 og 12 
• Buskrydning og fjernelse af sten ved læhegn langs hul 15 i alt ca. 12 m fra 

nordenden 
• Samle sten i rougharealer 
• Samle sten i bunkers 

d. Udvalg 
• Matchudvalg (kontaktperson: Børge) 
• Juniorudvalg (kontaktperson: Børge) 
• Sponsorudvalg (kontaktperson: Henrik) 
• PR udvalg (kontaktperson: Henrik) 
• Medlemsudvalg (kontaktperson: Thorkil) 
• Baneudvalg (kontaktperson: Jens Kr.) 
• Webudvalg (kontaktperson: Preben) 
• Begynderudvalg (kontaktperson: Thorkil) 
• Husudvalg (kontaktperson: Preben) 
• Nybegynderudvalg (kontaktperson: Thorkil) 
• Baneservice (kontaktperson: Henrik) 
• Boldopsamlerudvalg (kontaktperson: Preben) 
• Planteudvalg (kontaktperson: NH) 
• Telt og fest udvalg (kontaktperson: NH) 

Ajourført liste over alle udvalg fremsendes separat. 



3. Diverse 
a. Træner plan/info  

Henrik Dam Jespersen mangler fortsat plan fra træneren 
b. Salg af bonus bøger 

Der er solgt 5 på generalforsamlingen – resten sendes retur. Sydthy Golfklub 
ønsker ikke at deltage fremover, idet tidspunktet for salg ”halter” bagefter øvrige 
klubber 

c. Informationer/mangler på hjemmesiden 
En del er indkodet. Udvalgsliste, indmeldelsesblanket og kontingentliste med 
øvrige priser følger snarest. 

d. Grønt regnskab 
Indsendt af Palle Hove Olesen og underskrevet af Henrik Dam Jespersen 

e. Nye indmeldelsesblanketter 
Tilrettet med nye priser og påført §5 

f. Greenfee Pakker 
Sælges for en stor del af PR-udvalget 

g. Thylands Avis, vedr. generalforsamling 
Henrik Dam Jespersen kontakter Knud Erichsen på Thylands Avis 

h. Salg af maleri 
Vurdering foretages af Holstebro Auktioner. Preben Foldager foranlediger dette. 
Herefter forsøges maleriet solgt. 

i. Fastlæggelse af bestyrelsesmøder resten af året afholdes hos: 
Børge Jensen Tirsdag den 9/4-2013 kl. 19.00 
Jens Kr. Yde  Tirsdag den 7/5-2013 kl. 19.00 
Chris Have  Onsdag den 19/6-2013 kl. 19.00 
Preben Foldager Tirsdag den 13/8-2013 kl. 19.00 
Niels-Henrik Pedersen Mandag den 16/9-2013 kl. 19.00 
Børge Jensen Tirsdag den 22/10-2013 kl. 19.00  
Thorkil Bennedsen Fredag den 29/11-2013 kl. 16.00 
 

4. Informationer til hjemmesiden og kalender 
Se punkt 3c. 
 

5. Eventuelt 
• Hovedrengøringen er af klubhusudvalget fastlagt til den 15. marts 
• PR-udvalget har med Ældresagen aftalt gratis spil på par 3-banen hver torsdag fra 

kl. 10-12 i april måned. Ældresagens medlemmer kan herefter for kr. 500,- i 
kontingent resten af året spille på banen. 

• Festen i forbindelse med Åbningsmatchen afholdes i klubhuset. Indbydelse 
udfærdiges af Erik Nielsen. Henrik Dam Jespersen kontakter Erik Nielsen. Når 
indbydelsen modtages mailer Thorkil Bennedsen meddelelsen til aktive 
medlemmer og Henrik Dam sætter den på hjemmesiden. 

• PR-udvalget har betalt kr. 6.000 for annonce i magasin, men vil forsøge at sælge 
3 annoncer til á kr. 13.000, hvor der medfølger 100 greenfee-billetter. 

• Hvervematch fastsat til 6. maj med opfølgning den 14. og 21. maj 2013. 
 
Med venlig hilsen 
Henrik Dam Jespersen 
 
Ref.: Thorkil Bennedsen 


