
REFERAT BESTYRELSESMØDE I SYDTHY GOLFKLUB 
 
 
Mødetid: 
Tirsdag den 20. maj 2014, kl. 19.00  
 
Mødested: 
Børge Jensen, Agger 
 
Deltagere: 
Bestyrelse:  Børge Jensen, Niels-Henrik Pedersen, Thorkil Bennedsen, Ib Overgaard,  

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

Dagsorden:  
 
 

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

Punkterne med på nedenstående dagsorden 
 

2. Økonomi 
Indtægterne følger budget med lidt positiv afvigelse, men udgifterne er højere. Det er 
især lønninger, hvor der afventer refusioner. Udgifter til banen er ligeledes foran 
budget, men udvalget forventer at årsbudgettet overholdes.  
 

3. Opfølgning / gennemgang af 
a. Ølsmagning 

En rigtig god aften med en medlevende repræsentant fra Carlsberg. 
Der blev taget betaling for pølser mod bestyrelsen beslutning. Det skal ikke 
gentages. Overskud anslået til kr. 6.000-7.000. 

b. Tag gratis en ven med på par 3 bane i maj/juni 
Niels-Henrik Pedersen sender følgende pr. mail til medlemmerne: 

• Medlemmerne opfordres til at tage en ikke golfer gratis med på par 3-
banen i maj/juni måned 

• Husk bestilling af tid i golfbox 
• Alle opfordres til oplysning af deres mail adresse, såfremt dette ikke 

tidligere er gjort. 
c. Relevante udvalg gennemgang, match, bane, sponsor, begynder osv. 

Bane: Klipning af rough er gennemført. Skilte er malet, og grøften ved hul 
3 er blevet rørlagt af klubbens personale. 

 Der er skadedyrsangreb (stankelben) på forskellige greens, og Jens  
 Nielsen forsøger på alle måder at få bugt med problemet. 
 Mosegrise drøftet, og det undersøges løbende om der kan findes  
 en mere effektiv metode til løsning af problemet. 

Der er blevet opsat hvide pæle i skel ved hullerne 15, 16, 17 og 18. 
Der indkøbes plasticpæle, 100 stk. 

 Budgettet for 2014 forventes overholdt trods merindkøb i 1.  
 kvartal. 
Sponsor: nye kommet til, herunder sponsorat på hul 18. 
Ungdom: Ib Overgaard følger op på returnering af fremsendte lister. 
Banekontrol: Udvalget består i 2014 af: 
 Leo Jensen, Bjarne Møller Larsen, Poul Ulrich Riis, Per Houe, Ole 

 Højen, Ib Overgaard, Jesper Torp og Svend-Erik Petersen.  
 

4. Diverse 
a. Betalingsløsning Dankort 

Oprettet et fiktivt flexmedlem 183-1000, hvor man med kortet kan booke en tid 
og derved rette beløbet til det ønskede beløb. 



b. Greenfeebog / ny betalingsløsning / kontanter / udskrivning af bagmærke 
Fungerer tilfredsstillende. Kontoret afgør hvor længe greenfee bogen skal 
fortsætte. 

c. Samarbejde med Hurup Skole 
Aftalt pris på kr. 10.000 pr. skoleår. Nærmere detaljer følger om tid m.v. 

d. Gave fra Keld Johannesen/springvand/skrælle jord af 
Springvandet kommer den 21/5-2014. Niels-Henrik Pedersen spørger Lars Peter 
Larsen, Leon Sørensen og Jens Ole Lovmand om installation af anlægget. 
Forventes at være på plads i løbet af 1 måned. Indvielse aftales ved næste 
møde. 

e. Cookies på hjemmeside/regler 
Modtagne mail videre sendes til Preben Foldager, der klarer opgaven. 

f.    Made in Denmark rekrutteringskampagne 
Henrik Dam Jespersen kontakter Mads Riis om kurser i september måned, og 
tilmelder Sydthy kampagnen 

g. Tilbud på asfalt 
Tilbud gennemgået – ej aktuel p.t. 

h. Hjemmeside opdatering af tekster 
Birte Frøslund er i gang md redigeringen. 

 
 

5. Informationer til hjemmesiden og kalender 
 
 

6. Eventuel 
200 stk. baneguide er bestilt hos Dantryk. 

 
 

7. Næste møde d. 16/6 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Henrik Dam Jespersen 
 
Ref: Thorkil Bennedsen 
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