
BESTYRELSESMØDE I SYDTHY GOLFKLUB 
 
 
Mødetid: 
tirsdag den 13. august 2013, kl. 19.00  
 
Mødested: 
Preben Foldager, Kobberø 
 
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 
Lidt bagud med sponsorater. Budgettet forventes opnået. Lidt bagud med greenfee. 
Forventes ligeledes opnået. 
Budgettet forventes fortsat opnået. 

 

3. Udvalg 
a. Info fra baneudvalg – Kris Yde 

Den nye greenkeeper Jens Nielsen er tilfreds med starten i klubben. Der 
fornemmes en positiv ånd blandt greenkeeperne og større arbejdsglæde.  

b. Info vedr. Ansættelse af ny chefgreenkeeper 
Jens Nielsen skal selv udfærdige udkast til stillingsbeskrivelse. Henrik Dam 
informerede bestyrelsen omkring de eksakte ansættelsesvilkår 

c. Info fra webudvalg, vedr. ny oplæg fra Danaweb – Preben og NH 
Fungerer tilfredsstillende efter diverse tilretninger. 

d. Info fra begynderudvalg – Thorkil 
1. hold 8 og alle indmeldte 
2. hold 10 og alle indmeldte 
3. hold 7 og alle indmeldte 

e. Info fra matchudvalg 
Jens Møller og Birte Frøslund-Jensen indgår i udvalget. 

 
4. Diverse 

a. Sommermatch med ”de fem” hvordan gik det? 
76 deltog. NVG vandt holdkonkurrencen. 

b. Bestyrelsens sommer tur 
8 spillede på Holstebro Golfklubs bane og 12 deltog i spisningen hos Børge 
Jensen. 

c. Keld Johannesen bidrag 
Der er indtil nu modtaget 4 forslag fra vore medlemmer. Endelig stillingstagen 
bliver taget senere på året eller i foråret. 

d. Emner til sponsorudvalg 
2 personer har tilbudt sig. Dette meddeles sponsorudvalget. 

e. Fællesmøde med PR og sponsor udvalg 
Preben Foldager mailer til Kennert Sohn om sponsorliste til brug ajourføring af 
hjemmesiden. 

f. Betalingsløsninger dankort terminal 
Skal udskiftes senest 1. januar 2014. Vi fortsætter dog indtil videre med 
nuværende maskine. 
 



5. Informationer til hjemmesiden og kalender 
 
 

6. Eventuelt 
Kennert Sohn, Henrik Dam Jespersen og Jens Kr. Yde skal have møde med Thisted 
Bryghus om et eventuelt fremtidigt samarbejde med øl-leverance. 
 
Preben Foldager prøver at finde invitationen til medhjælpermatchen fra 2012. Ellers vil 
et nyt forslag til invitation være velkomment. 
 
Næste møde 16/9-19.00 hos Brandt Revision, hvor PR & Sponsorudvalgene møder kl. 
18.00. 

 
 
Med venlig hilsen 
Henrik Dam Jespersen 
Ref.: Thorkil Bennedsen 
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