
REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I SYDTHY GOLFKLUB 
 
 
Mødetid: 
Tirsdag den 2. maj 2013, kl. 19.00  
 
Mødested: 
Jens Kr. Yde, BRANDT 
 
Deltagere: 
Bestyrelse:  Børge Jensen, Niels-Henrik Pedersen, Chris Have,  

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

Dagsorden:  
 

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 
a. Referatet blev godkendt og underskrives ved næste bestyrelsesmøde. 

 
 

2. Økonomi – info fra Chris Have 
Økonomien følger nogenlunde budgettet. Der er fald i greenfee grundet en lang 
og kold vinter. Sponsorer er også reduceret ift. budget pga. opsigelser og der er 
allerede en del opsigelser til sæsonen 2014. 

 

3. 2013 arbejdsopgaver 
a. Aktivitetsdagen 11/5 er der styr på mht. arbejdsopgaver. Der skulle dog gerne 

komme flere tilmeldinger end pt. Der grilles pølser som købes på dagen. 
b. Opfølgning på hvervematchen – dagen gik fint omend det var blæsende. 22 nye 

prøvede at golfe. Vi håber det giver nye tilmeldinger. 
c. Info fra baneudvalg – Der er møde mandag, hvor der kommer en ekstern 

konsulent og fortæller om driftsplanlægning m.v. så ressourcerne udnyttes bedst 
muligt.  

d. Info fra webudvalg – Der er en ny mobilløsning på trapperne, således 
hjemmesiden kan tilgås fra smartphones og tablets. 

e. Info fra sponsorudvalg – Grundet opsigelser går vi et svært 2014 i møde. Pt er 
der opsagt 9 hulsponsorer á 15.000. Der indkaldes til møde med bestyrelsen, PR-
udvalg og sponsorudvalg i uge 23, så vi kan prøve at lave en brainstorm til nye 
ideer. Henrik Dam har kontakt med Thy Møllen om, at de evt. gerne ville opstille 
en demomølle. Vi afventer oplægget inden der tages en beslutning. 

f. Info fra begynderudvalg – På de 3 begynderhold er der i alt tilmeldt 23 deltagere. 
 
 

4. Diverse 
a. GPS af banen – Preben er i gang med at undersøge sagen. Niels Mogens 

kontaktes angående koordinater. 
b. Sydthy Golfklub brochure – Tema til møde med sponsorudvalg. De fleste læser 

på nettet, så skal ikke koste en bondegård. 
c. Sommermatch med ”de fem afholdes 14/7 2013. Henrik sender indbydelser 

medio juni med tilmelding 1/7 
d. Bestyrelsens sommertur er planlagt til d. 17. august 2013. Mere info følger. 
e. Keld Johannesen gav 56.000 til klubben som enten kan anvendes til ungdom eller 

større anskaffelser i klubben. Vi tager dette med som punkt på næste 
bestyrelsesmøde. 

 
 

5. Informationer til hjemmesiden og kalender – Det blev besluttet at par 3 bane er 
gratis igen i maj, hvilket skal annonceres på hjemmesiden.  
 



 
6. Eventuelt – Der har været problemer med aflåsning af kontor og lager i klubhuset. I 

og med der bliver sat skabe op i omklædningsrum, skal nøgleadgang til kontoret 
begrænses. Dette skal med på et punkt næste gang, sammen med en oversigt over 
udlevere nøgler, som er bestilt hos Børge. 

 
 
 
 
 
Referent 
Chris Have 


