
Bestyrelsesmøde Sydthy Golfklub 

Mødetid: 

Onsdag den 12. august 2015 kl. 19.00  

Mødested: 

Arne Bertelsen, Strangesensvej 2, 7770 Vestervig 

Deltagere: 

Bestyrelse: Niels-Henrik Pedersen, Ib Overgaard, Jens Kr. Yde, Arne Bertelsen, Hans Pedersen, 

 Henrik Jensen, Thorkil Bennedsen 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 

Godkendt med følgende bemærkninger: 

Små rød + hvid vine ændres prisen til kr. 30,-. Niels-Henrik Pedersen koder automaten. 

Klubben har betalt kr. 2.000,- i forbindelse med engagementet hos Morsø Golfklub for 

frivillige hjælpere. 

Maskinliste med nummergruppering er iværksat pr. 1/8-2015. 

2. Økonomi 

Sommerhusaftalen med Brusgaard udsat 1 år, idet indeværende år kom for sent i gang 

med annonceringen. 

Tilskuddet fra Lions kr. 2.500,- er returneret, idet hjerterstartermatchen indbragte 

tilstrækkelig til køb af hjertestarteren. 

Hans Pedersen og Frank Odgaard-Jensen gennemgår el-forbruget både i klubhuset og hos 

greenkeeperne. 

Balancen pr. 31/7-2015 ej modtaget, men Jens Kr. Yde gennemgik tallene, hvor det store 

efterslæb på indtjeningen er på greenfee og salg af drikkevarer. Det er formentlig det 

dårlige vejr i foråret, der spiller ind. Forventer stadig et positivt regnskab. 

3. Diverse udvalg 

Sponsormatch: Thorkil Bennedsen laver programmet 

  Ib Overgaard har tjek alt det øvrige. 



Matchudvalg: 90 tilmeldt Ydes Bolighusmatch 

Baneudvalg: Har haft besøg fra DGU den 7. juli 2015 angående ny rating. Thorkil 

Bennedsen modtager materiale med slope og course rating, så banen 

kan ændres i golfbox. Det kan dog først ske efter sæsonen.  

 Nedgravning af 150 kw kabel ved hul 3 afslås. Der er for mange 

ubekendte faktorer. Ib Overgaard give besked til Sydthy Golfbaneanlæg 

A/S. 

Planteudvalg: Niels-Henrik kontakter Poul Ulrich Riis med henblik på møde med 

udvalget. 

4. Baneguide 

Ib Overgaard kontakter Dantryk med henblik på nye baneguides – ligesom baneguide til 

Morsø Golfbane. 

5. Køkken/industri opvaskemaskine 

Industri opvaskemaskinen ”stået af”. Vi venter til foråret med en eventuel erstatning. 

6. Bag bygning 

Niels-Henrik Pedersen kontakter Jens Møller om tegningerne til bagbygningen. Tages op 

på næste bestyrelsesmøde. 

7. Kontingenter 

Ligner tidligere års betalingsmønster. Mangler p.t. betaling fra ca. 20 spillere. 

8. Diverse 

Der bliver ikke skolegolf – for få tilmeldte. 

Klubben er blevet kontaktet af Royal Unibrew, der mente, at klubben ikke var ejer af 

automaten. Det er vi. Automaten er købt af et konkursbo via en kurator. 

Djævlegolfen gav ca. kr. 10.000,- til klubben. 

Der udfærdiges gæstekort til visse lejligheder. Niels-Henrik Pedersen klarer dette. 

Niels-Henrik Pedersen sætter på hjemmesiden, at hunde skal føres i snor.   

9. Evt. 

Thorkil Bennedsen deltager måske ikke ved næste møde p.g.a. ferie. 



Ib Overgaard 

Ref.: Thorkil Bennedsen 
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