
REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I SYDTHY GOLFKLUB 
 
Mødetid: 
Onsdag den 6. august 2014, kl. 19.00  
 

Mødested: 
Ib Overgaard, Nyvej 4, Snedsted 
 

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 

Godkendt. 
 

2. Økonomi 
a. Balance pr. 31/7 

Balance gennemgået, mindre afvigelser ifht. sidste år: mindre sponsorindtægter 
– mere udgifter til bane, der forventes udlignet over året. Lønrefusion mangler 
for seneste måned. Forventer stadig et pænt positivt årsresultat. 
 

3. Opfølgning / gennemgang  

a. Matchudvalg 
i. Klubmesterskaber 

Slagspil lørdag og søndag, hvorefter mesteren er fundet. Dog skal der 
være minimum 4 spillere pr. række for at kunne vinde. Hulspil søndag 
blandt de 2 bedste damer og mænd. 

ii. Sponsormatch 
Afholdes fredag den 29. august 2014. Matchudvalget/Thorkil Bennedsen 
udfærdiger plan i golfbox. Kopi af invitation modtages fra kontoret. 
Henrik Dam Jespersen står for velkomsttale. Børge Jensen står for 
mandskab. Maden er bestilt hos Hotel Thinggaard. Endelig antal skal 
meddeles. 

iii. Matcher generel 
Aftale vedr. næste år er på plads med sponsorer 
Ønsker generel at spille om søndagen, men sponsoren bestemmer selv. 

 
b. Baneudvalg 

i. Rough 
Klippet som aftalt – plan for roughen for de kommende år udfærdiges 

ii. Bemanding 
Rotationsmedarbejder aftale ophører 1/10-2014 som aftalt. Vil prøve 
med 2 medarbejdere i jobrotation i sommerperioden i stedet for en hele 
året. 

iii. Par 3 bane stand 
Greens er ikke i god stand. Tages med på næste møde i baneudvalget. 
Medlemmer må igen tage en spiller med gratis på par-3 banen. Niels-
Henrik indkoder det på hjemmesiden. 

iv. Budget 
For hele året forventes det indenfor aftale rammer. 
 

c. Sponsorudvalg 
i. Sponsormatch 

Se punkt 3 
ii. Manglende indbetalinger 

Mangler kun får mindre sponsorrater. 



iii. Nye sponsoremner 
Ingen større – alene småsponsorer 

iv. PR udvalg 
Arbejder i det ”skjulte” med flere ideer. Endnu ikke endelige og ønsker 
ikke af afsløre det. 

 
4. Diverse 

a. Tidsbestilling fra kl. 6 
Ændres af Thorkil Bennedsen fra 2015 

b. Hurup Skole starter 14. august kl. 13-15 
Bente K. Pedesen står for undervisningen. Faktura til skolen sendes nu for 
skoleåret. 

c. Springvand indvielse? 
Børge Jensen taler med Inge Lis Johannesen om de ønkser en evt. indvielse 

d. Longdistance medlem over/under antal km 
Fortsat 50 km. 

 
5. Informationer til hjemmesiden og kalender 

Niels-Henrik til hjemmesiden: 
• Klubmesterskab 2014 
• Hurup Skole starter torsdag den 14. august kl. 13.00 – 15.00 hver uge til 

udgangen af oktober måned med Bente K. Pedersen som underviser. 
 

6. Eventuel 
Nyt begynderhold i weekenden 23.-24. august 2014 såfremt der mindst kan ”findes” 5 
personer. Kurset aftalt med Mads Riis og Knud Møller Madsen. 
 
El-kabler/master øst for hul 3/4 bliver lagt i jorden senest 2017. Evt. salg af jorden 
herefter. 

 
7. Næste møde 

Tirsdag den 9. september 2014 hos Niels-Henrik Pedersen. 
 
 
Med venlig hilsen 
Henrik Dam Jespersen 
 
Ref.: Thorkil Bennedsen 
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