
BESTYRELSESMØDE I SYDTHY GOLFKLUB 
 
 
Mødetid: 
Onsdag den 8. oktober 2014, kl. 19.00  
 
Mødested: 
Preben Foldager, Kobberø 
 
Deltagere: 
Bestyrelse:  Børge Jensen, Niels-Henrik Pedersen, Thorkil Bennedsen, Ib Overgaard,  

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

Dagsorden:  
 
 

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

Godkendt. 
 

2. Økonomi 
a. Balance pr. 30/9 (vedhæftet) 

Vi forventer fortsat et resultat på samme niveau som 2013. Klubben mangler 
p.t. ca. kr. 150.000 i refusioner. 

 
3. Opfølgning / gennemgang  

a. Medhjælpermatch 
Opfattelsen er meget tilfredsstillende. Udvalgsmedlemmerne har givet positiv 
respons. 

b. Baneudvalg 
i. Opfølgning af sidste baneudvalgsmøde 

Der er ansat en ny rotationsmedarbejder pr. 1/10-2014. Tilsyneladende 
en person, der går positivt ind til arbejdet.  
Bestyrelses samt medarbejder golf den 24. oktober 2014 kl. 14.00: 
Thorkil Bennedsen inviterer følgende personer: Bestyrelsen, Allan 
Nielsen, Jens Nielsen, Alfred Johannesen, Niels Mogens Nielsen, Peder 
Gosvig, Lisbeth Nielsen, Arne Staun og Børge Larsen. 
Jens Nielsen skal stå for det praktiske. 
Renovering af boldopsamleren iværksættes – pris ca. kr. 11.000. 
Par 3-banen: Banen er gennemgået og trimmet, hvilket specielt omkring 
greens var tiltrængt. Banen er nu i god stand. 
 

c. Sponsorudvalg 
i. PR udvalg, ide: vekselautomat til mellem 5 og 12.000 – de mener 

klubben har et stort behov for en sådan, måske vil Sparekassen Thy 
sponsorere den, evt via en match.  
Henrik Dam Jespersen svarer PR-udvalget, at det er en god ide, men 
oplyser at forsikringen kræver et gitter omkring automaten. Hvis PR 
udvalget kan finde en sponsor til både automat og gitter, må de gerne 
igangsætte projektet. 

d. Andre udvalg, begynder, junior, klubber osv. 
Sponsorudvalget: 
Børge Jensen trækker sig fra bestyrelse samt sponsorudvalget af 
helbredsmæssige årsager. Aftaler overlevering af sager til Benny Pedersen. 
Matchudvalget: 
Ifølge Niels-Henrik Pedersen er der ikke aftalt matcher i 2015 med nogen 
sponsorer. Niels-Henrik Pedesen vil nu kontakte matchsponsorer fra 2014 for en 



fortsættelse i 2015. Her vil der blive aftalt overordnet ønsker i.h.t. udfærdiget 
liste og tidligere udkast til A-B-C kontrakter. 
Juniorudvalget: 
Børge Jensen oplyser, at 3 nye har fået tilladelse til stor bane. Thorkil 
Bennedsen kontakter Lene Jeppesen for indmeldelsesblanket, herunder endnu 
ikke modtaget indmeldelse af ”uddannet” spiller fra i sommers. 
Træner: 
Henrik Dam Jespersen forlænger aftalen med Mads Riis. 

 
4. Diverse 

a. Sommerhusudlejning/greenfee pr. hus 
NPreben Foldager kontakter Niels Mogens Nielsen med henblik på aftale med 
Jan Brusgaard, Hildgaard Sommerhusudlejning, Nr. Vorupør. 30 sommerhuse á 
kr. 2.000, hvor Jan Brusgaard ”sponsorerer” á kr. 1.000 i 2015. Måske 
hulsponsorat fra 2016. Preben Foldager taler med Jan Brusgaard om 
administrationen af ordningen.  

b. Læskure/pavillioner på banen 
Der opsættes 2 stk. 8 kantede pavillioner med bund, opsat, malet NH står for 
dette projekt. Placering måske på hul 5 og hul 15. Baneudvalg bestemmer 
placering. 

c. Betalingsløsning/ny skærm 
Der er købt 21,5” ny touch skærm vægmonteret. Stander med skærm var 
desværre allerede gået i stykker. 
 

 
5. Informationer til hjemmesiden og kalender 

 
6. Eventuel 

 
7. Næste møde 

 
Bestyrelsesmøde med efterfølgende julefrokost hos Henrik Dam Jespersen den 28/11-
16.00. 

 
 
Med venlig hilsen 
Henrik Dam Jespersen 
 
Ref.: Thorkil Bennedsen 
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