
BESTYRELSESMØDE I SYDTHY GOLFKLUB 
 
 
Mødetid: 
Onsdag den 19. juni 2013, kl. 19.00  
 
Mødested: 
Chris Have, Hurup 
 
Deltagere: 
Bestyrelse:  Børge Jensen, Niels-Henrik Pedersen, Thorkil Bennedsen, Chris Have,  

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

Dagsorden:  
 

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 
a. Samt gennemgang af de punkter som kræver opfølgning 

Godkendt. 
 

2. Økonomi – info fra Chris Have 
Bagud med greenfee og sponsorindtægter i forhold til sidste år, men der er 
forskydninger. Ved næste møde i august skal vi lidt dybere ind i tallene pr. 30/6-2013. 

 
3. Udvalg 

a. Info fra baneudvalg – Kris Yde  
Palle Hove Olesen har opsagt sin stilling pr. 31/7-2013. Der er igangsat 
ansættelsesproces med henblik på at kunne ansætte en ny greenkeeper pr. 1. 
august 2013.  
 
Allan Nielsen er indstillet på at påbegynde 4 års uddannelse til greenkeeper som 
voksenlærling. Det giver mulighed for i uddannelsesperioden at ansætte en 
rotationsmedarbejder et år af gangen. Anne Sønderby fra AMU i Nordjylland er 
ekspert på området. 
  

b. Ansættelse af ny chefgreenkeeper 
Der er p.t. 7 ansøgere. 2 skal til samtale 20/6-2013. 
 

c. Info fra webudvalg, vedr. ny oplæg fra Danaweb – Preben og NH 
Kasper Møller er blevet ”væk”. Udvalget kan ikke komme i kontakt med ham. 
Der sker diverse ændringer på kalenderen. 
 

d. Sponsorudvalg/PR – hvad gør vi? Vi skal have skaffet nye medlemmer 
Henrik Dam Jespersen sætter et opslag på opslagstavlen samt mailer til alle 
medlemmer og håber derved at få emner. Næste møde 24/6-2013. 
 

e. Info fra begynderudvalg – Thorkil 
April holdet – 8 tilmeldte og 8 nye medlemmer. 
Maj holdet – 10 tilmeldte og 10 nye medlemmer. 
August holdet – indtil nu 5 tilmeldte (der kan godt være flere navne hos 
udvalget). 

 
 
 

4. Diverse 
a. Sommermatch med ”de fem” 

Afholdes den 14/7-2013 hos Sydthy Golfklub. Niels-Henrik Pedersen & Børge 
Jensen vil stå for engagementet. Børge Larsen bliver bedt om at finde emner til 
dagen – 15 stk.  



b. Bestyrelsens sommer tur 
Sommerturen går i år til Holstebro Golfbane (Kirsten Bennedsen står for det 
praktiske på dagen). Efter turen til Holstebro fortsættes hos Børge Jensen, der 
står for aftenarrangementet. 
 

c. Keld Johannesen bidrag 
Baneudvalget foreslår at en del af gaven anvendes til vaskeplads ved siden af 
kompressoren. 
Henrik Dam Jespersen sender igen en meddelelse ud til medlemmerne om emner 
til sponsorudvalget. Samtidig vil medlemmerne have mulighed for at komme med 
forslag til anvendelse af bidraget fra Kjeld Johannesen. 
  

d. Nye låse/nøgler 
Er nu gennemført. Nogen er desværre gået til en låst dør, idet orienteringen 
herom først blev klaret efter udskiftningen. 
 

e. Julemarked 
Børge Jensen vil forsøge at finde hjælpere. I modsat fald siger golfklubben nej tak 
til at deltage. 

 
 

5. Informationer til hjemmesiden og kalender 
Søren Foldager har fået referat fra Eurospar Match, der forventes snart at være 
på hjemmesiden. 

 

 
6. Eventuelt 

Niels-Henrik Pedersen deltager på foreningsdagen i Bedsted den 23/8-2013. 
Preben Foldager foranlediger slettet nogen af de blokerede tider til regionsgolf. 
Samtidig gennemgås blokeringerne for klubber i klubben. 
 
Næste møde 13/8-2013 hos Preben Foldager. 

 
 
Med venlig hilsen 
Henrik Dam Jespersen 
Ref.: Thorkil Bennedsen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-171- 
 


