
MØDEINDKALDELSE / BESTYRELSESMØDE I SYDTHY GOLFKLUB 
 
 
Mødetid: 
Tirsdag den 22. oktober 2013, kl. 19.00  
 
Mødested: 
Børge Jensen, Agger 
 
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 

 
Sponsorudvalget skulle holde internt møde og herefter møde med repræsentanter fra 
bestyrelsen. Mødet er ikke afholdt endnu. Henrik Dam Jespersen følger op på afholdelse 
af mødet. 
 
Øvrige punkter godkendt. 

 

2. Økonomi – info fra Chris Have 
Årets resultat forventes at give et pænt positivt resultat.  
 

3. Info fra udvalg 

a. Sponsor/PR 
Benny Pedersen træder ind i sponsor-udvalget. Her mangler der tilsyneladende en 
endelig aftale om det fremtidige arbejde. 
Sponsorudvalget har endnu ikke afholdt internt møde og efterfølgende møde med 
repræsentanter fra bestyrelsen. 

b. Bane, bl.a. løn til personale 
Jens Kr. Yde taler med Jens Nielsen om praksis om fremtidige lønforhandlinger 
med personalet. Hvem gør hvad? 
Niels-Henrik Pedersen taler med Jens Nielsen om adgang til hjemmesiden, så han 
kan skrive om baneforholdene. 

c. Medlem, bl.a. udmeldelser 
P.t. 409 medlemmer. 27 har udmeldt sig pr. 31/12-2013. Besluttet at anbefale 
generalforsamlingen et muligt flexmedlemskab til medlemmer med over 50 km.  
Thorkil Bennedsen skriver til tidligere medlemmer og udmeldte pr. 31/12-2013 om 
muligt flexmedlemskab.  

d. Match 
Matchplan gøres klar for 2014 – helst i indeværende år med datoplanen. Der kan 
dog ikke indkodes i golfbox før efter 1. marts 2014 p.g.a. nyt turneringsmodul. 

e. Ungdom 
Der har været pænt fremmøde i året og 3 af de helt unge er blevet aktive på den 
store bane. 

f. Sekretariat 
Lisbeth Nielsen og Arne Staun fortsætter i 2014. Der bliver ingen fast kontortid, 
men telefonen bliver viderestillet til Børge Larsen. Lisbeth og Arne ønsker at der 
skal være en medhjælper mere – prøver selv at finde en.  

 
4. Investeringsplan nye maskiner 
5. Maskinplan udfærdiget af Jens Nielsen.  
6. I 2013 anskaffes brugt traktor med frontlæsser og græsdæk – ca. kr. 100.000 og ny 

tipvogn 2 tons til ca. kr. 25.000. Det er godkendt af såvel bestyrelsen som A/S. 



Maskinplanen ændres løbende og revideres hvert år. 
 

7. Diverse 

a. Medhjælpermatch gennemgang 
En god dag hvor bestyrelsen kunne sige TAK til medhjælperne for deres indsats i 
2013.  

b. Fremtidig øl leverandør 
Thisted Bryghus er i spil – vil give et pænt sponsorat på kr. 10-12.000 – have en 
match med præmier og øl – ølsmagningsaften. 
Mangler det endelige tilbud – skal helst være på plads inden næste møde ellers 
fortsætter samarbejdet med Carlsberg. 

c. Mere brug af golfbox eksempelvis servicemails 
Velkommen ved bestilling – Niels-Henrik Pedersen vil undersøge sagen. 

d. Betalingsløsninger / ny Dankort terminal 
Nuværende terminal er ugyldig efter nytår. Der er 2 muligheder en til ca. 40.000 
og en til ca. 100.000. umiddelbart meget dyre løsninger, derfor beslutning; vi 
venter og ser om der kommer andre og billigere løsninger. 

e. Julefrokost 
Fastholdes til den 29. november kl. 16.00 hos Thorkil Bennedsen, hvor vi indleder 
med bestyrelsesmøde. Kirsten & Thorkil bestiller menu. 

f. Baneguide (vi har ikke flere) 
Tages med på næste møde. 

g. Møde i SGN, referat 
Poul Ulrik Riis deltog – referatet taget til efterretning. 

h. Julemarked 
Nej tak. 

i. Tegninger vedr. forslag til tilbygning 
Blev præsenteret for tegninger udfærdiget af Jens Møller. Tegningerne gøres 
færdige, hvorefter Henrik Dam Jespersen udarbejder budget og Jens Kr. Yde 
søger fonde til byggeriet. Det er bestemt at byggeriet skal finansieres af tilskud 
fra fonde. 

j. Bestyrelse 2014 
Jens Kr. Yde og Chris Have er på valg. Jens Kr. Yde vil gerne fortsætte. Chris 
Have ønsker ikke genvalg. 

k. Deltagelse i messe i Hurup Hallerne 
Niels-Henrik Pedersen står for at finde bemanding lørdag og søndag. 

 
8. Informationer til hjemmesiden og kalender 

 

9. Eventuelt 
Et mødelokale i nuværende bagrum. Jens Kr. Yde mailer til Jens Nielsen om det videre 
forløb, hvor medarbejder Peter Andersen evt. skal udfærdige materialeliste med henblik 
på et prisniveau. 

 
 
Med venlig hilsen 
Henrik Dam Jespersen 
 
Fremtidige opgaver: 
Fondsmidler 
Sponsorater: På mødet 16/9-2013 blev nævnt at Dækservice Bedsted er  
  interesseret i et sponsorat. Hvordan gik det? 
Company Days: Ansvarlig: Jens Kr. Yde 
Møde med udvalgsmedlemmer i foråret 2014. 
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