
Bestyrelsesmøde Sydthy Golfklub 

Mødetid:  

fredag den 20. november 2015 

Mødested: 

Arne Bertelsen, Strangesensvej 2, 7770 Vestervig 

Deltagere: 

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

Pedersen, Henrik Jensen, Thorkil Bennedsen 

 

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 

Ved udsendelse af referatet skal indsigelser sker indenfor en anført 

tidspunkt, hvorefter referatet kan anvendes til hjemmesiden. 

Jens Kr. Yde kontakter A/S om lejenedslag i forbindelse med salg af 

jord, og derved et mindre areal. Gældende også for 2015.  

2. Økonomi 

Balancen gennemgået.  

3. Bag bygning. 

Der sættes turbo på planen. Niels-Henrik Pedersen beder Jens Møller 

om en tegning med den nye placering. Skulle gerne i gang snarest 

muligt. 

 

4. Diverse udvalg. 

Ø-golf: Ib Overgaard kontakter Niels Mogens Nielsen om han vil 

står for dette 

Træner: Ib Overgaard og Henrik Jensen har aftalt med Mads Riis, 

at han i 2016 forsætter efter følgende plan  



  startende 15. april 2016: 

  Tirsdag kl. 15.00 – 16.00 – fælles træning 

  Tirsdag kl. 16.00 – 17.30 – junior træning 

  Tirsdag kl. 18.00 – 19.00 – fælles træning 

Kursus: Begynderkursus 29/4-30/4-1/5-2016 

  Begynderkursus 29/7-30/7-31/7-2016 

  + løbende kursus om tirsdagene. 

EDC-cup: Svend-Erik Petersen og Allan Madsen vil gerne stå for det 

igen i 2016. 

5. Bestyrelses koordinering 

Der har været situationer i 2015, hvor bestyrelsen ikke var 

repræsenteret til arrangementer. Fra 2016 vil klubbens kalender blive 

gennemgået på bestyrelsesmøderne, så der som minimum er en 

repræsentant fra bestyrelsen til begivenhederne. 

6. Vision 2018 

Henrik Jensen foreslog indkaldelse til en brain-storming. Ultimo 

februar 2016 vil blive indkaldt til møde om vision 2018 med bl.a. 

medlemstilgang med meget mere.   

   

7. Møde angående green fee 

Der afholdes senere et møde i klubhuset, følgende punkter på 

programmet: 

- gennemgang af rabatordninger  

- greenfee 

- kalender/matchplan i 2016 

- udvalgslisten 

 

 

 



8. Evt. 

Henrik Jensen har deltaget i et møde med Folkeoplysningsudvalget – 

mest for at vise ”flaget” fra golfklubben. 

Ib Overgaard 

Ref.: Thorkil Bennedsen 
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