
BESTYRELSESMØDE I SYDTHY GOLFKLUB 
 
 
Mødetid: 
Tirsdag den 14. januar 2014, kl. 19.00  
 
Mødested: 
Henrik Dam Jespersen, Hurup 
 
Deltagere: 
Bestyrelse:  Børge Jensen, Niels-Henrik Pedersen, Thorkil Bennedsen, Chris Have, Preben 

Foldager, Jens Kr. Yde, Henrik Dam Jespersen 
Gæster: 
 
Afbud: Jens Kr. Yde  
 
 
Dagsorden:  
 

 
1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 

a. Gennemgang af forskellige punkter til opfølgning 
Punkterne gennemgået og er opfyldt. 
 

2. Økonomi 
a. Årsregnskab 2013 

Resultatet viser et overskud på tkr. …. og en egenkapital på tkr. ….  
b. Info vedr. kassér 2014 

Chris Have har talt med ………… som har sagt ja til at påtage sig jobbet. 
c. Budget 2014 

Budgettet viser et overskud på tkr. …. 
d. Kontingenter m.m. 2014 

Kontingentet foreslås hævet med kr. 100,- på senior, hverdags- og 
langdistancemedlemmer. Øvrige uændrede.  
Kontingent langdistancemedlemmer for naboklubber (NVG – Morsø – Struer) 
foreslås fastsat til kr. 1.000. NYT fra 2014 Vi tilbyder flexmedlemskab til kr. 1.000 
(krav skal bo med en afstand fra klubben over 50 km). 
 

3. Generalforsamling 
a. Valg af dirigent. 
b. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. 
Aflægges af Henrik Dam Jespersen 

c. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 
Fremlægges af Chris Have 

d. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af medlemskontingenter og indskud. 
Fremlægges af Chris Have og kontingenter af Henrik Dam Jespersen 

e. Forslag fra bestyrelsen. 
Ingen 

f. Forslag fra medlemmerne. 
Ingen p.t. 

g. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter 
h. Valg af 1 repræsentant til bestyrelsen for Sydthy Golfbaneanlæg. 
Forslag: den til enhver tid siddende formand for Sydthy Golfklub 

i. Valg af revisor. 
Jan Østergaard foreslås genvalgt 

j. Eventuelt. 
 

4. Plan for 2014/udvalg 
a. Bane 

Mødelokale ved greenkeeper er igangsat.  



b. Matchplan 
Matchudvalget afholder møde 15/1-2014, hvor de sidste detaljer aftales. 
Datoerne bør herefter blokkeres på golfbox. Niels Henrik Pedersen indtræder i 
udvalget. Børge Jensen overgår til sponsorudvalget. 
Der indføres nyt modul til matcher pr. ¼-2014. Jens Møller, Kresten Borggaard og 
Thorkil Bennedsen deltager i et kursus den 4. april 2014 i Herning. 
Hvervematch: Børge Jensen kontakter Knud Poulsen om dato og om PR-udvalget 
også i 2014 står for engagementet, samt for gratis Par 3-bane 

c. Sponsor/PR 
Børge Jensen indtræder i udvalget.  

d. Aktiviteter 
Baneudvalget kontakter Jens Nielsen om dato og ønsker til aktivitetsdagen.  

e. Møder med alle udvalg 
Afholdes i klubhuset tirsdag den 25. februar 2014 kl. 18.00. Plan aftales på næste 
møde. 

 
5. Diverse 

a. Øl leverandør / Øl smagning  
Ny Aftale med Carlsberg på plads. 

b. Deltagelse i arrangement på Rådhuspladsen 
Afholdt møde den 9/12-2013 med deltagelse herfra af Børge Jensen og Henrik 
Dam Jespersen. Arrangementet afholdes på Rådhuspladsen den 23-24/5-2014. 
NVJ, Morsø og Sydthy har en fælles stand. Næste fællesmøde d. 9/3 2014 

c. Nyt Bag/Buggy hus 
Første estimat på 100.000,- holdt ikke, vil nærmere være 140.000,- 
Investeringen udsat. Fonde søges til dette og tilbygningen til klubhuset. Henrik 
Dam Jespersen fortsætter arbejdet. I samarbejde med Jens Kr. Yde f.s.v. fonde. 
Forslag til brug af tilskuddet fra Kjeld Johannesen: Vaskeplads samt springvand 
på hus 18 og evt. en å fra søen på hul 3 tværs over hul 5. Dette skal undersøges 
nærmere samt prisestimeres. 

d. Made in Denmark 
Indkaldt til møde 14/1-2014 på Himmerland Golf – se fremsendte materiale fra 
Henrik. 
 

6. Informationer til hjemmesiden og kalender 

  
7. Eventuel 

 
 
Med venlig hilsen 
Henrik Dam Jespersen 
 
Ref.: Thorkil Bennedsen 
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