
BESTYRELSESMØDE I SYDTHY GOLFKLUB 
 
 
Mødetid: 
Mandag den 16. september 2013, kl. 18.00  
 
Mødested: 
Brandt, Hurup 
 
Deltagere: 
Bestyrelse:  Børge Jensen, Niels-Henrik Pedersen, Thorkil Bennedsen, Chris Have,  

Preben Foldager, Jens Kr. Yde, Henrik Dam Jespersen 
Gæster: PR- og Sponsor-udvalg deltager under første punkt på dagsorden 
 
Afbud: Børge Jensen (ferie) 
 
 
Dagsorden:  
 

 
1. PR og Sponsor udvalg 

a. Nyt fra Sponsorudvalg/opfølgning fra sidste møde (restancer, opfølgning af 
sponsorer, nye emner, hjemmeside ajour): 
Afholdt sponsormatch med ca. 70 deltagere – savnede en repræsentant fra 
bestyrelsen i forbindelse med afslutningen/takketale. 
Sponsorindtægter i 2013 tkr. 504 – kun få restancer.  
Dækservice Bedsted er interesseret i et sponsorrat. Sponsorudvalget følger op 
herpå.  

b. Nyt fra PR udvalget/opfølgning fra sidste møde (hovedsponsor osv.): 
Afholdt 2 Compagny days med Bach og Brandt med stor succes. 
Idrætsefterskolerne er ikke interesseret i et samarbejde, primært p.g.a. kørsel. 

c. Oplæg til nyt Sponsorkoncept: 
Er ikke udfærdiget. Det er alene ændring i hulsponsorraterne, der fremover kan 
sælges som 2 eller som 3 sponsorrater pr. hul. 

d. Nye emner til sponsorudvalget: 
Benny Pedersen, Futtrup – uddannet journalist – godt emne. Kennert Sohn tager 
kontakten. 
Der forsøges med genforhandling med sponsorudvalget om fortsættelse i 2014. 
Sponsorudvalget holder internt møde og vender tilbage til Henrik Dam Jespersen. 
Der afholdes herefter møde med sponsorudvalget og repræsentanter fra 
bestyrelsen (Henrik Dam – Jens Kr. Yde – Niels-Henrik Pedersen). 

 
2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 

a. Samt gennemgang af de punkter som kræver opfølgning 
Godkendt. 

 
3. Info fra udvalg 

 

4. Investeringsplan nye maskiner 
Investeringsplanen godkendt f.s.v. 2013 og 2014. 
2013: Brugt traktor med frontlæsser og græsdæk – ca. tkr. 100 
 Ny tipvogn 2 tons – ca. tkr. 25 
2014: Bugseret rough rotorklipper 3,5 m bred – ca. tkr. 225. 
Købene anbefales videre til Sydthy Golfbaneanlæg A/S. 
 

5. Medhjælpermatch 
a. Præmier 

3 i 3 rækker og 3 nærmest hul 
Henrik Dam Jespersen klarer præmierne 

b. Mad 



Morgenmad:  Niels-Henrik Pedersen 
Mad efter matchen: Chris Have 
Thorkil Bennedsen giver besked om antal senest fredag formiddag. 

c. Afvikling 
Thorkil Bennedsen modtager tilmeldinger og laver spillelisten og scorekort. 
Henrik Dam Jespersen holder ”takketale”. Henrik Dam og Chris Have køre 
servicevogn samt dækker bord og rydder op. Resten af bestyrelsen deltager i 
machen. 

 
6. Diverse 

a. Fremtidig øl leverandør 
Møde afholdes snarest med Thisted Bryghus 

b. Kontorpasning næste år 
Henrik Dam Jespersen taler med Lisbeth Nielsen om evt. fortsættelse med anden 
tidsaftale. 

c. Baneguide (vi har ikke flere) 
Sponsorudvalget bestiller nye. 

d. Møde i SGN 
Henrik Dam Jespersen kontakter Poul Ulrich Riis om deltagelse. 

e. Lokalsikringsprisen 
Emner til ansøgning ønskes. 

f. Keld Johannesen bidrag/evt. tilbygning 
Jens Møller laver tegning til tilbygning – samme størrelse som nuværende 
(mødelokale – depot – udvidelse køkken – bagrum – buggy). Henrik Dam 
Jespersen kontakter Jens Møller. 

 
7. Informationer til hjemmesiden og kalender 

 

 
8. Eventuelt 

 
 
Med venlig hilsen 
Henrik Dam Jespersen 
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