
Referat af BESTYRELSESMØDE I SYDTHY GOLFKLUB 
 
Mødetid: 
Tirsdag den 25. februar 2014, kl. 16.00  
 
Mødested: 
Sydthy Golfklub, Hurup 
 
Deltagere: 
Bestyrelse:  Børge Jensen, Niels-Henrik Pedersen, Thorkil Bennedsen, Ib Overgaard,  

Preben Foldager, Jens Kr. Yde, Henrik Dam Jespersen 
Gæster: Alle udvalg er inviteret fra kl. 19.00 
 
Afbud: Preben Foldager 
 
 
Dagsorden:  
 
 

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 
a. Gennemgang af forskellige punkter til opfølgning 

Henrik Dam Jespersen har talt med Hanne Nielsen om de praktiske ting i 
hverdagen. Godkendelse af fakturaer skal primær accepteres af Børge Larsen 
og Jens Nielsen, såfremt det komme ind under deres områder ellers kontaktes 
Henrik Dam Jespersen eller Jens Kr. Yde. 
Det er p.t. ved at ske en ændring hos Nets i forbindelse med skift til nyt 
pengeinstitut og vort nye anlæg. 
Langdistance medlemskab med naboklubber: 
Henrik Dam Jespersen har fået gensidig aftale med NVG & Morsø Golfklubber. 
Det gensidige er ikke på plads f.s.v. Struer Golfklub. 

b. Opfølgning på Generalforsamling 
 
 

2. Aktivitetsdag 2014 Ansvarlig i bestyrelsen Jens Kr. Yde 
Afholdes lørdag den 5. april 2014. Kaffe kl. 08.00. Arbejde fra kl. 08.30. 
Jens Kr. Yde får et oplæg fra Jens Nielsen til aktiviteter. Listen videresendes til Niels-
Henrik Pedersen med henblik på hjemmesiden.  
Lister opsættes i klubhuset, hvor der kan tilmeldes via mails til kontoret. 
Mulige emner til dagen: Vaskeplads 
   Springvand hul 18 (Niels-Henrik Pedersen undersøger 

pris. 
Maling af hal (Jens Kr. Yde taler med Jens Nielsen  
herom) 
T-rafter til musvåger (mosegrise) 

 
 

3. Sponsor og PR udvalg 
PR:   
Har lavet et oplæg for en evt. hovedsponsor og supersponsor med forskellige ydelser og 
beløb.. 
Sponsor: 
Børge Jensen er rigtig godt i gang at finde afløsere til vores manglende sponsorrater.  

 
 

4. Diverse 
a. Fremtidige bestyrelsesmøder fastlægges 

Onsdag den 19. marts 2014 kl. 19.00  hos Henrik Dam Jespersen  
    (afbud Børge Jensen) 
Onsdag den 30. april 2014 kl. 19.00  hos Jens Kr. Yde 
Tirsdag den 20. maj 2014 kl. 19.00  hos Børge Jensen 



Mandag den 16. juni 2014 kl. 19.00  hos Thorkil Bennedsen 
Onsdag den 6. august 2014 kl. 19.00 hos Ib Overgaard 
Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00 hos Niels-Henrik Pedersen 
Onsdag den 8. oktober 2014 kl. 19.00 hos Preben Foldager 
Fredag den 28. november 2014 kl. 16.00 hos Henrik Dam Jespersen 
 

b. Hjemmeside opdatering med priser, matcher, osv. 
Alle hjælper med indlevering af materiale til Web-udvalget. 
 

c. Betalingsløsning Dankort 
Hanne Nielsen søger p.t. Nets om diverse ændringer 
 

d. Deltagelse i Thy/Mors på Rådhuspladsen 
Henrik Dam Jespersen & Børge Jensen deltager. 

 
e. Regelaften arrangement 

Henrik Dam Jespersen svarer Gudrun Jensen, at det er en god ide og om 
Gudrun & Leo vil stå for arrangementet. 
 

f.    Hjertestarter 
Henrik Dam Jespersen svarer Gudrun Jensen og spørger om pris og løbende 
omkostninger m.v. 
 

g. Buggie aftaler 
Henrik Dam Jespersen aftaler pris med ejerne. 
 

h. Politik vedr. medbragte drikkevarer, proppenge osv. 
Vin købt af klubben til ”præmie” priser må ikke nydes i klubhuset 
Vin købt andre steder til præmier må heller ikke nydes i klubhuset 
Der må generelt ALDRIG nydes medbragte drikkevarer i og omkring klubhuset, 
Disse skal købes i klubhuset. 

 
 

5. Plan for alle aktiviteter i 2014 samt ansvarsfordeling 
Aftales på næste møde. 
 
 

6. Møde med alle udvalg kl. 19.00 
Herreklubben:  
Ved markeringer af diverse klubber på golfbox skal alle huske, at banen ikke er lukket. 
Skal desuden respektere bestillinger via golfbox, hvis der spille fra hul 10. Ingen 
lukninger i juli måned. (gælder alle klubber i klubben) 
Når program er udarbejdet, sendes et eksemplar til Niels-Henrik Pedersen med henblik 
på hjemmesiden. 
Dameklubben: 
Ikke for mange lukninger – ønsker tilmelding via golfbox. Når program er udarbejdet, 
sendes et eksemplar til Niels-Henrik Pedersen med henblik på hjemmesiden. 
Seniorklubben: 
Program er på hjemmesiden. 
Festudvalg: 
I forbindelse med åbningsmatchen arrangerer udvalget festen om aftenen. 
Ungdomsudvalget: 
Der afholdes Bymatch på vor bane den 7. september fra kl. 10.00 – 12.00. 
Mangler hjælpere. Lene Frostholm Jeppesen kontakter forældre til juniorerne.  
Lene Frostholm Jeppesen ønsker at stoppe i udvalget, men vil være behjælpelig i 
opstarten. Program udfærdiges og sendes til Niels-Henrik Pedersen med henblik på 
hjemmesiden. 
Planteudvalget: 
Laver T-rafter til musvåger, så vi kan få bugt med mosegrisene.  
Der er møde i skovlauget den 4. marts kl. 16.00. 
 



Matchudvalget: 
Der kommer et oplæg til ændring af afholdelse af klubmesterskabet. 
Ved matcher betaler: 
Medlemmer/langdistancemedlemmer  matchfee 
Medlemmer fra andre klubber  matchfee og greenfee 
Begynderudvalg: 
Der afholdes begynderkursus følgende perioder: 
April over 4 tirsdage 
Maj som weekendkursus 
August som weekendkursus  
Husk program til Niels-Henrik Pedersen med henblik på hjemmesiden. 
5-klubbersudvalg: 
De fem klubber er på skift hos hinanden i løbet af året. Det giver en nettopris på kr. 
150,- pr. deltager til de respektive klubber.  

 
7. Informationer til hjemmesiden og kalender 

 
 

8. Eventuel 
Ved næste møde: Betingelser for at alle opfordres til at tage en med på par 3 banen.  

 
 
Med venlig hilsen 
Henrik Dam Jespersen 
 
Ref.: Thorkil Bennedsen 
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