
REFERAT BESTYRELSESMØDE I SYDTHY GOLFKLUB 
 
 
Mødetid: 
Onsdag den 30. april 2014, kl. 19.00  
 
Mødested: 
Jens Kr. Yde, Hurup 
 
Deltagere: 
Bestyrelse:  Børge Jensen, Niels-Henrik Pedersen, Thorkil Bennedsen, Ib Overgaard,  

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

Dagsorden:  
 
 

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

Punkterne er med på nedenstående dagsorden. 
 

2. Økonomi 
Er lidt foran på indtægtssiden, men udgiftssiden er desværre også lidt foran. Det 
kan dog skyldes forskydninger. Ser fornuftigt ud, men det er stadig nødvendigt 
med stor omkostningsbevidsthed. 

 
3. Ølsmagning 

a. Tilmelding/styring af match 
Tilmelding: Henrik Dam Jespersen 
Styring: Niels-Henrik Pedersen 

b. Grillen/mad 
Ib Overgaard/Børge Jensen 

c. Styring af ølsmagning/bar bagefter 
De 4 deltagende fra bestyrelsen: Henrik Dam Jespersen, Ib Overgaard, Niels-
Henrik Pedersen og Børge Jensen 

 

4. Opfølgning / gennemgang af 
a. Åbningsfest 

Matchen OK – dog skal præmievinderne være tilstede ved uddelingen, ellers 
tilgår præmien til den næste i rækken. 
Festen: OK, men knap så indbringende som tidligere år. 

b. Aktivitetsdag 
Mange ting blev gennemført bl.a.: 

- Male gavl på bagrummet 
- Pæle til rovfugle 
- Opsætning af stærekasser 
- Ukrudt fjernet på parkeringspladsen 
- Rengjort kontor/bagrum hos greenkeeper 
- Samlet afsavede grene til Skt. Hans bål 

c. Gratis par 3 bane i marts og april 
Der har været en ganske god tilslutning. Nyt: Medlemmer må i maj-juni måned 
tage en spiller gratis med på par 3-banen.  

d. Company Days 
e. Alle udvalg gennemgang 

Ungdom: liste opslået til medhjælp pr. træningsaften – fungerer OK 
Sponsor: Jan Olesen har sponseret håndklædeautomat på toiletterne 

Der er indtil flere ledige pladser herunder flere hulsponsorrater til 
salg. 

 Udvalget arbejder på sagen. 



Baneudv: har sammen med arkitekt Henrik Jakobsen været på rundtur på  
banen. Flere ting foreslås ændret fra 2015, bl.a. bredere fairways og opsætning 
af pæle i forhold til solgt jord. 
Banekontrol: Listen er nu modtaget fra Leo Jensen. Liste sendes til Niels-Henrik 
Pedersen for indkodning på hjemmesiden. 

 
5. Diverse 

a. Hjemmeside opdatering nye tekster/billeder. 
Birte Frøslund er ved at redigere tekstsiderne, så de bliver mere tidsvarende. 

b. Betalingsløsning Dankort 
Kan ikke tilkobles det nye anlæg. I stedet er oprettet et fiktivt medlem under 
navnet: Sydthy Golfklub og har fået tildelt nr. 183-1000. Kortet bliver lagt på 
kontoret, hvorved kortet kan anvendes ved diverse betalinger med dankort. 

c. Greenfeebog / ny betalingsløsning / kontanter 
Modul til udskrivning af bagmærke som en del af scorekortet bestilles af Thorkil 
Bennedsen. 

d. Greenfee billet priser ved antal  
Priserne justeres i forbindelse med greenfee forhøjelsen til: 
 5 stk. á kr. 300 = kr. 1.500 
10 stk. á kr. 250 = kr. 2.500  
20 stk. á kr. 200 = kr. 4.000 
50 stk. á kr. 175 = kr. 8.750 
Niels-Henrik retter priserne på hjemmesiden. 

e. Samarbejde med Hurup Skole 
Valgfag i Bedsted Skole – volleybold 
Valgfag i Vestervig Skole – squash 
Valgfag i Hurup Skole – golf, torsdag eller fredag kl. 13-15, hvor der kan 
benyttes driving range og par 3-banen 1 gang om ugen i 2 timer. Pris pr sæson 
kr. 10.000 – incl. leje af udstyr. 

f.    Sti fra Svanevej til klubben 
Henrik Dam Jespersen taler med Sydthy Golfbaneanlæg A/S. 

g. Deltagelse i Thy/Mors på Rådhuspladsen 
Henrik Dam Jespersen og Børge Jensen deltager fra klubben. 

h. Gave fra Keld Johannesen/springvand/skrælle jord af 
Springvandsanlægget kan erhverves for kr. 27.000 + moms. Strålehøjde 4 m 
og pris ved anvendelse kr. 2,10 pr. time. Springvandsanlægget placeres på hul 
18, hvor der samtidig ”skrælles” ca. 50 cm af forhøjningen, så det kan ses fra 
klubhuset. Investeringen vedtaget. 

i.    ½ greenfee til alle / annoncer i golfblade? 
Nej. 

j.    SGN 
Møde 6/5-2014 i Hals ved en udviklingskonsulent fra DGU. 

k. Forsikring 
Henrik Dam Jespersen kontakter Jens Nielsen og/eller Alfred Haaning. 

l.    Salg af golfhäftet 
Sydthy Golfklub deltager, men varetager ikke salget. Kan i stedet bestilles og 
købes på nettet. www.golfhaftet.dk. 

 
6. Informationer til hjemmesiden og kalender 

 

7. Eventuel 
 
Med venlig hilsen 
 
Henrik Dam Jespersen 
 
Ref.: Thorkil Bennedsen 
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