
BESTYRELSESMØDE I SYDTHY GOLFKLUB 
 
 
Mødetid: 
Onsdag den 19. marts 2014, kl. 19.00  
 
Mødested: 
Henrik Dam Jespersen, Bredgade 251B, Hurup 
 
Deltagere: 
Bestyrelse:  Børge Jensen, Niels-Henrik Pedersen, Thorkil Bennedsen, Ib Overgaard,  

Preben Foldager, Jens Kr. Yde, Henrik Dam Jespersen 
Afbud: Børge Jensen & Jens Kr. Yde 
 
 

Dagsorden:  
 
 

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

Der er ikke modtaget svar fra Struer Golfklub om gensidigt nabomedlemskab. 
Sydthy Golfklub tilbyder alligevel medlemmer fra Struer Golfklub 
nabomedlemskab hos os. 

b. Opfølgning på fællesmøde med udvalg 
Der mangler medlemmer i ungdoms- & banekontroludvalget. Når 
ungdomsudvalget har haft møde med træneren udsendes SMS til forældre i 
juniorafdelingen, for derigennem af få hjælp til ungdomsudvalget. 
 

2. Økonomi 
Balance pr. 28/2 blev gennemgået. 

 
3. Aktivitetsdag 

a. Tilmelding 
Niels-Henrik Pedersen rundsender mail til alle medlemmer med opfordring til at 
tilmelde sig enten via tavle i klubhuset eller til info@sydthygolfklub.dk 

b. Aktiviteter 
Jens Kr. Yde skal maile en liste om aktiviteterne til øvrige medlemmer af 
bestyrelsen. Preben Foldager kontakter Jens Kr. Yde om evt. hjælp. Niels-Henrik 
Pedersen ligger planen på hjemmesiden. 

c. Styring 
Hvem styrer aktiviteterne på dagen? 
Jens Kr. Yde samt Preben Foldager sammen med Jens Nielsen 
Henrik Dam Jespersen melder afbud til dagen grundet ferie 

 

4. Plan for aktiviteter i 2014 / Ansvarlig 
a. Åbningsfest 

Festudvalget 
b. Ølsmagning 

Afholdes fredag den 9/5-19.00 med start af en golfrunde på 9 huller kl. 16.00. 
Ansvarlig: Henrik Dam Jespersen 
Henrik Dam Jespersen udfærdiger flyers til udlevering til den lokale ølklub via 
formanden  Lars Frandsen. 
Preben Foldager kontakter Børge Larsen for de praktiske ting. 

c. Hvervematch/ anden aktivitet 
d. Gratis par 3 bane i marts og april 

Henrik Dam Jespersen kontakter begynderudvalget om gratis spil i marts og 
april måned så det kan komme med i annoncen næste år. 

e. Skt. Hans match 
Ansvarlig: Niels-Henrik Pedersen & Ib Overgaard 
 



f.    Medhjælpermatch 
Ansvarlig: Bestyrelsen 

g. Company Days 
Tages op på næste bestyrelsesmøde 

h. Alle udvalg gennemgang 
Der mangler godkendelse fra Leo Jensen om banekontroludvalget og 
bemandingen i ungdomsudvalget er meget mangelfuld. 

 
5. Diverse 

a. Hjemmeside opdatering nye tekster/billeder. 
Niels-Henrik Pedersen kontakter Birte Frøslund om redigering af tekster på 
hjemmesiden. 
Niels-Henrik Pedersen kontakter Søren Foldager om billedarkiv til bl.a. 
udskiftning af billeder på hjemmesiden. 
Preben Foldager kontakter en bekendt om at tage nogen gode billeder fra 
banen. 

b. Betalingsløsning Dankort 
Henrik Dam Jespersen får det nye anlæg opsat i uge 13. 

c. Deltagelse i Thy/Mors på Rådhuspladsen 
En del af omkostningerne finansieres via ”Djævlegolf”. 
Der udfærdiges en folder omhandlende de 3 baner Nordvestjysk, Morsø og 
Sydthy om bl.a. djævlegolf og hotelophold i den forbindelse. 
200 greenfee billetter medbringes til udlevering/præmier. 

d. Stålvaske og riste 
Er anskaffet af greenkeeper Jens Nielsen og er ved at blive sat op til højre for 
drivingrange. 

e.    Golfbolde, glas, flag, kaffemaskine 
Henrik Dam har indkøbt driving range golfbolde, ølglas og flag. Evt. køb af ny 
kaffemaskin er sat i bero. 

f. Gave fra Keld Johannesen 
Springvang på hul 18 – terræn tilrettes. Niels-Henrik undersøger prisniveau + 
driftsomkostninger. Henrik snakker med Jens Nielsen vedr. placering. Jens Kr. 
Yde tager det med i baneudvalget. 

g. ½ greenfee til alle / annoncer i golfblade? 
Næste møde – hvor skal vi annoncerer m.v. 

 
 

6. Informationer til hjemmesiden og kalender 
 

 
7. Eventuel 

Henrik Dam Jespersen har givet fuldmagt til Morsø Golfklub til delegeretmøde, hvor der 
bl.a. skal vælges ny formand. En fra SGN-klubberne vil stille op. 

 
 
 
Med venlig hilsen 
Henrik Dam Jespersen 
 
Ref.: Thorkil Bennedsen 
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