
Bestyrelsesmøde i Sydthy Golfklub 

 
Mødetid: 

Onsdag den 8. april 2015 kl. 19.00 

 

Mødested: 

Hos Ib Overgaard, Nyvej 4, 7752 Snedsted 

 

Deltagere: 

Bestyrelse: Ib Overgaard, Jens Kr. Yde, Thorkil Bennedsen, Arne Bertelsen, Hans Pedersen,  

  Niels-Henrik Pedersen, Henrik Jensen 

 

Afbud:  Jens Kr. Yde og Henrik Jensen 

 

Dagsorden: 

 
1. Godkendelse af referat fra sidste møde 

Godkendt. Der er ingen økonomisk fordel med solfangeanlæg finansieret af Sydthy 

Golfbaneanlæg A/S. 

Preben Foldager vil genforhandle aftalen med ferieudlejningen i Vorupør. 

 

Forslag til fremtidige dagsorden sendes til Ib Overgaard senest 3 dage før mødet, 

hvorefter dagsorden udsendes til bestyrelsesmedlemmerne. 

 

2. Indkøb til automat 

Carlsberg har konstateret ”fremmede” varer på hylderne. Der sælges 1.500 – 1.700 l fadøl. 

Carlsberg ønsker solgt mindst 5.000 l fadøl.  

Hvis møntautomaten skal købes vil det koste kr. 30.000. 

Kontrakten er gældende i 2015. 

 

Ib Overgaard kontakter Preben Foldager om flaskeautomaten er sponsoreret. Der skal ses på 

prisen i flaskeautomaten. Tages op ved næste møde. 

 

3. Arbejdsdag 

Arbejdsfordeling: Jens Nielsen 

Følgende arbejder er på programmet: 

 Belægningsfliser ved bagrum og klubhus rettes af 

 Luge P-pladsen omkring klubhus 

 Beskære træer langs stil til Svanevej og ved klubhus og lise de fældede træer 

 Samle plast og andet affald langs banen 

 Oprydning bag green 10, 11 og 12 

 

4. Diverse udvalg 

Ib Overgaard kontakter sponsorudvalget Kennert Sohn og Benny Pedersen for det fremtidige 

arbejde. 

Ny udvalgsliste medsendes. 

 

5. Økonomi 

Balancen pr. 31/03-2015 gennemgået. Balancen ønskes fremover fremsendt som fil, så den 

kan ses før mødet. 

 



6. Sponsorater 

Der er kommet 3-4 nye sponsorrater. Ikke oplyst hvilke. Det kunne være ønskeligt med en 

samlet liste over sponsorater. 

 

7. Industri opvaskemaskine 

Niels-Henrik undersøger sagen nærmere. Tages med på næste møde. 

 

8. Scorekort/nyt logo/Dantryk 

Ib Overgaard kontakter Kennert Sohn om nyt logo på scorekort (Hotel Thinggaard). 

 

9. Pro shop/udstyr 

Firma fra Holstebro har ønsker fremvisning af varer i forbindelse med match. Ib Overgaard 

undersøger sagen nærmere. Vi skal have ”grønt lys” fra vor matchsponsor før det evt. kan 

gennemføres.  

 

10. Evt. 

Knud Poulsen har tilbudt sig som mentor for nybegyndere. God ide. Hvem fører det ud i 

livet. 

 

Arne Bertelsen ønske hjemmesiden gennemgået for billeder og tekster. Niels-Henrik ser på 

sagen. 

 

Thorkil Bennedsen taler med Lisbeth Nielsen om arbejdsfordeling på kontoret og 

rengøringen i sæsonen. 

 

Ref.: Thorkil Bennedsen 
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