
Bestyrelsesmøde Sydthy Golfklub 

Mødetid: 

Tirsdag den 12. maj 2015 kl. 19.00. 

Mødested: 

Hos Thorkil Bennedsen, Østre Allé 3, 7760 Hurup 

Deltagere: 

Bestyrelse: Niels-Henrik Pedersen, Ib Overgaard, Jens Kr. Yde, Arne Bertelsen, 

Hans Pedersen, Henrik Jensen, Thorkil Bennedsen 

Afbud:  Niels-Henrik Pedersen 

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 

Ib Overgaard tager kontakt til Kennert Sohn om Sponsorudvalget kan deltage ved næste 

bestyrelsesmøde. Alternativt aftales en dato, hvor Kennert Sohn og Benny Pedersen holder 

møde med Ib Overgaard og Jens Kr. Yde om det fremtidige arbejde. 

Hjemmesiden: Arne Bertelsen og Henrik Jensen gennemgår siderne sammen med 

Niels-Henrik Pedersen. 

Arbejdsfordeling på kontoret: Arne Staun varetager arbejdet i lige uger og Lisbeth 

Nielsen i ulige uger, hvor greenfee bogen afstemmes, afstemmer kassen og ellers hvad der 

måtte ligge i banken. Børge Larsen tjekker mails og videresender relevante. Resten 

afventer til Arne eller Lisbeth er på kontoret.  

2. Indkøb/priser til automat 

Automaten droppes og der købes et lille køleskab til selvbetjening og øl og sodavand. 

Arne Bertelsen undersøger om Thisted Bryghus har et stående. Hans Pedersen kontakter 

Jens Nielsen og fjernelse af automaten. 

3. Sct. Hans 

Bålet er klar. Ib Overgaard er ”chefen” på matchen. Ingen båltale. 

4. Diverse udvalg 



Baneudvalget: Hans Pedersen ny formand. Jens Kr. Yde forbliver i udvalget. 

Meget tilfredsstillende resultat fra aktivitetsdagen 2015. Sidst på året aftales en dato til 

aktivitetsdag 2016 afpasset med åbningsmatchen og ellers efter samme koncept med Jens 

Nielsen som tovholder. 

Boldrenter fjernes, idet klubben kun har golfbox tider. 

Planteudvalget kontaktes af Hans Pedersen/Niels Mogens Nielsen med henblik på en 

drøftelse af beplantning omkring klubhuset. 

Der indføres en LOG-bog på alle maskiner, hvilket vil give et totalt billede af 

omkostninger på den enkelte maskine, og tidspunktet for eventuel udskiftning. 

Planteudvalget: Henrik Jensen kontakter Knud Erik Bangsgaard som et muligt emne til 

udvalget. 

Banekontrol: Vil i sæsonen appellere til spillere, der ikke har booked + accepteret 

startstider og forklare signalværdien heraf. 

5. Økonomi 

Gennemgået og kommenteret. Ser fortsat meget fornuftig ud. Følger budgettet. 

6. Sponsorater/emner 

Der kom flere emner frem. Disse medtages til mødet med sponsorudvalget – se punkt 1. 

7. Industri opvaskemaskine 

Tages med på næste møde i Niels-Henrik Pedersens fravær. 

8. Medlems sponsor match til efteråret. (Tilbygning) 

Der er forslag om en medlems ”sponsor match” den 10. oktober 2015 med henblik på 

tilbygning. Ib Overgaard medbringer materiale til tilbygningen til næste møde. 

9. Begynderhold 2016/juniorplan 2015. 

Der skal tages hensyn til konfirmationsdagen!!! 

Sommerlejr for juniorer afholdes i tidsrummet 4.-7. august 2015.   

10. Hjertestarter 

Emnet tages med på næste møde p.g.a. Niels-Henrik Pedersens fravær – men vi skal have 

en. 



11. Klubben i bevægelse 

Billeder til hjemmesiden. Henrik Jensen frembringer billeder fra herre-, damer- og 

seniorklubben + greenkeeper arbejdet, så medlemmer og andre kan se en klub i bevægelse.  

12. Nyplantning 

Resten fra skovrejsningen beplantes i løbet af 2015.  

13. Evt. 

Der er tidligere aftalt, at der ingen blokeringer måtte være i juli måned. Henrik Jensen 

foranlediger blokeringerne for herreklubben fjernet i juli måned. 

Aftale med Hurup Skole i skoleåret 2015-2016 – Pris kr. 200,- pr. elev. 

Golfklubben Ådalen Holstebro kommer med ca. 30 personer i maj måned til særpris på kr. 

200/stk. 

Lene F. Jeppesen er tovholder for match tor lærere i Thisted Kommune til gebyr kr. 100,- 

pr. person. Afvikles på grundlovsdag. 

Thorkil Bennedsen aftaler med Niels-Henrik Pedersen om ny hjemmeside, som klubben 

kan få hvert andet år ifølge indgået aftale med Dana-Web. 

Sydthy Golfklub indgår samarbejde med Jyde Deal om salg af greenfee. 

 

Ref.: Thorkil Bennedsen 
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