
BESTYRELSESMØDE I SYDTHY GOLFKLUB 
 
 
Mødetid: 
Tirsdag den 9. April 2013, kl. 19.00  
 
Mødested: 
Børge Jensen, Rævlingevej 11, Agger 
 
Deltagere: 
Bestyrelse:  Børge Jensen, Niels-Henrik Pedersen, Thorkil Bennedsen, Chris Have,  

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

Gæster:  
 

 
Dagsorden:  
 
 

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 
a. Opfølgning af opgaver 

Reklameskilte hvor sponsoratet er ophørt er blevet fjernet. 
Plan for træningen er modtaget og indsat på hjemmesiden. 
Der mangler fortsat vurdering af maleriet på kontoret. Forventes gjort inden næste 
bestyrelsesmøde. 
Bestyrelsesmødet 7/5-13 skal flyttes. Henrik Dam Jespersen kommer med forslag 
til ændring. 

 
2. 2013 arbejdsopgaver 

a. Aktivitetsdag (plan fra NH)  
Følger fremsendte plan. Niels-Henrik Pedersen opsætter en liste til klubhuset, 
hvor hjælpere kan skrive sig på (20-30 stk.). Sættes ligeledes på hjemmesiden. 
Thorkil Bennedsen blokerer i golfbox. 

b. Åbningsmatch og fest 
P.t. 90 til festen og 104 til matchen. 

c. Info fra baneudvalg (kontaktperson: Kris) 
Sommergreens åbnes 11. april 2013. Aktivitetsplanen udarbejdet i samråd med 
Palle H. Olesen blev godkendt. Udvalget får besøg af Anne Sønderby, Brovst i maj 
måned med henblik på optimering af timebudgettet/inspiration. 

d. Info fra juniorudvalg (kontaktperson: Børge) 
Som ny kontaktperson har Børge Jensen hilst på træneren og aftalt det videre 
forløb med Lene F. Jeppesen i udvalget. Nye hjælpere: Helle Holm & Michael 
Bjarking. 

e. Info fra sponsorudvalg (kontaktperson: Henrik) 
6 hulsponsorater er blevet opsagt. Nye tiltag i den anledning overvejes. Henrik 
indkalder PR udvalg og sponsor udvalg til et fællesmøde med bestyrelsen. 

f. Info fra PR udvalg (kontaktperson: Henrik) 
Der er solgt 6 annoncer á kr. 13.000, hvor der medfølger 100 greenfee-billetter. 
Annoncerne fremtræder i golfbladet. Godt stykke arbejde. 
Hvervematchen er næsten klar til at blive skudt i gang. 

g. Info fra begynderudvalg (kontaktperson: Thorkil) 
Der er tilmeldt 8 stk. på april holdet og 9 på weekend-kurset i maj måned.  
Klubben har p.t. 378 medlemmer. 

 
3. Diverse 

a. GPS af banen  
Niels-Henrik Pedersen følger op overfor Preben Foldager, der skulle klare 
opgaven. 

b. Danaweb ny aftale 



Der kommer oplæg fra Dana Web til ny hjemmeside. Det hele bliver tillige lavet 
som en tablet/mobil udgave. 

c. Nye DGU kort til bestyrelsen 
Omdelt. 

d. Sydthy Golfklub brochure 
Børge Jensen undersøger om klubben ligger inde med ”gamle” brochurer. 

e. Djævlegolf 
Afholdes den 22. juni 2013. Deltagere fra sidste har fortrinsret. Alt er fuldt tegnet. 

f. Sommermatch med ”de fem” 
Afholdes i år hos os søndag den 14. juli 2013. Max. 15 deltagere pr. klub. 
Deltagere er bestyrelsesmedlemmer eller andre frivillige ledere med ledsagere. 

g. Salg af jord  
14,4 ha á kr. 160.000 = kr. 2,3 mio. Handelen er næsten på plads med 
overtagelse 31/12-2013. 

h. Salg af aktier 
Der er solgt 4 stk. 

 
 

4. Informationer til hjemmesiden og kalender 
 
 

5. Eventuelt 
Niels-Henrik Pedersen ønskede skabe til ”klubberne”. Aftalt at der købes 4 skabe, der 
kan låses og opstilles i omklædningsrummet. 
Preben Foldager kontakter planteudvalget med hensyn til mosegrise. 

 
 
Med venlig hilsen 
Henrik Dam Jespersen 
Ref.: Thorkil Bennedsen 
 
Fremtidige opgaver: 

Styr på Åbningsfesten 
Fondsmidler 
Hvervematch: Ansvarlig: Preben Foldager & Jens Kr. Yde, men PR-udvalget  
  koordinerer dagen. 
  Afholdes mandag den 6. maj 2013  

Sponsor: Sparekassen Thy    
  Alle slår ud fra rød tee. 
  Materiale til udlevering til gæste-spillere på dagen. 
Medhjælpermatch: Ansvarlig: Thorkil Bennedsen 
  Afholdes lørdag den 21. september 2013 
Company Days: Ansvarlig: Jens Kr. Yde 
 
Forslag til aktivitetsdag 2013: 
Ansvarlig: Preben Foldager & Niels-Henrik Pedersen 
 

Aktivitetsdag fastlagt til lørdag den 11. maj fra kl. 08.00 – 13.00 
Preben Foldager sætter tidspunktet på hjemmesiden og liste til opslagstavlen. 
Arbejdsopgaverne følger baneudvalgets forslag fra seneste møde: 

• Oprydning af læhegn til venstre for hul 1 green 
• Fjerne sten og buskrydning i læhegn ved hul 2 og 6 
• Fjerne træer ved hul 7 teested 
• Buskrydning vest for hul 7 green og beskæring af læhegn mod syd 
• Rydning langs hul 8 mod skoven 
• Rydning ved green hul 10, 11 og 12 
• Buskrydning og fjernelse af sten ved læhegn langs hul 15 i alt ca. 12 m fra 

nordenden 
• Samle sten i rougharealer 
• Samle sten i bunkers 
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