
BESTYRELSESMØDE I SYDTHY GOLFKLUB 
 
 
Mødetid: 
Fredag den 29. november 2013, kl. 16.00  
 
Mødested: 
Thorkil Bennedsen, Hurup 
 
Deltagere: 
Bestyrelse:  Børge Jensen, Niels-Henrik Pedersen, Thorkil Bennedsen, Chris Have,  

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

Dagsorden:  
 

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

Punkterne er med på dagsordenen og behandlet. 
 

2. Økonomi – info fra Chris Have 
a. Budget 2014 

Foreløbige budget viser et mindre positivt resultat. Chris Have og Henrik Dam 
udarbejder endelig budget til næste møde. 

 

3. Info fra udvalg 
a. Sponsor/PR 

Der budgetteres med sponsorindtægt på kr. 400.000 i 2014. Kun Kennert Sohn 
fortsætter i 2014 – øvrige stopper med udgangen af 2013.  
Emner til udvalget søges. 
Punktet tages igen med i beretningen på generalforsamlingen. 
 

b. Bane, bl.a. antal medarbejdere vinteren over, status over indkøb maskiner 
Følgende er p.t. ansat: Jens Nielsen – Allan Nielsen – Alfred Johannesen – Peter 
Andersen. Tidligere godkendte indkøb fra maskinplanen 2013 (brugt traktor med 
frontlæsser og græsdæk og tipvogn 2 tons) er foretaget. 
 

c. Match, plan 2014 
Børge Jensen meddeler, at matchplanen er klar inden Nytår. Ligeledes vil 
manglende billeder fra matcher komme på hjemmesiden. 
 

d. Sekretariat 
Fortsætter med Lisbeth Nielsen og Arne Staun. Benny Pedersen vil måske indgå i 
teamet. 

 
4. Diverse 

a. Tilbygning af mødelokale ved Greenkeepere (se vedhæftet tilbud) 
Modtaget tilbud på materiale fra XL-Byg. Placering af placeringen endnu uafklaret. 
 

b. Fremtidig øl leverandør 
Samarbejde med Thisted Bryghus forudsætter køb af betalingsanlæg til min. kr. 
35.000 + moms. Dertil betaling for brug af dankort og SMS. 
Det anbefales fortsat samarbejde med Carlsberg indtil evt. tilbygning er på plads. 
Henrik Dam forlænger aftalen med 1 år. 
 

c. Betalingsløsninger Dankort terminal 
Udsættes igen til næste møde. 
Thorkil Bennedsen undersøger pris på modul i golfbox – bagtags. 
 



d. Møde med de 5 klubber, referat 
Bagmærke til flexmedlemmer skal være gule. Thorkil Bennedsen bestiller til 2014. 
Thorkil Bennedsen undersøger det lovlige med flex afstandsmedlemsskab. 
 
Nabomedlemsskab til kr. 1.000 er accepteret overfor følgende klubber: 
NVG – Morsø – Struer. 
 
Klubmesterskab: Børge Jensen undersøger/indfører nye tiltag sammen med de 
traditionelle mesterskaber. 
 
Nybegyndere: Thorkil Bennedsen taler med Ricky Larsen/Knud Møller Madsen om 
en kortere ”bane” for nybegyndere med hcp. 72 og indtil hcp. 54. 
 

e. Bestyrelsesmøde i A/S  
Henrik Dam informerede bestyrelsen om sidste møde i Golfbaneanlæggets 
bestyrelse. 
 

f. Tegninger vedr. forslag til tilbygning 
Nyt forslag hvor der bygges et hus/skur til Buggier/Bagrum/vaskerum med evt. 
opførelse til venstre for vejen til klubhuset – overslag kr. 100.000. Henrik Dam 
Jespersen får udfærdiget tegninger og endelig anlægsbudget.  
Tilbygning af klubhus – mødelokale og depotrum. Henrik Dam Jespersen får 
udfærdiget tegninger.  
 

g. Bestyrelse 2014 / Generalforsamling plan 
Afholdes den 4/2-2014 på Hotel Thinggaard. Henrik Dam Jespersen reserverer 
hos Hotel Thinggaard og annoncerer generalforsamlingen. 
Emner til nye medlemmer:  …………….. – kontaktes af Jens Kr. Yde 
   …………….. – kontaktes af Chris Have 

 
 

h. Deltagelse i arrangement på Rådhuspladsen i København 
Foregår 23.-24. maj 2014. Morsø, NGV og Sydthy Golfklub har sagt ja til 
deltagelse. Møde afholdes 9/12-15.30 i NVG. Henrik Dam Jespersen og Børge 
Jensen deltager. 
 

 
5. Informationer til hjemmesiden og kalender 

 

 
6. Eventuelt 

 
 
Med venlig hilsen 
Henrik Dam Jespersen 
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