
Bestyrelsesmøde Sydthy Golfklub 

Mødetid:  

Tirsdag den 9. februar 2016 kl. 19.00. 

Mødested: 

Klubhuset  

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 

Godkendt med opfølgning fra sidst: 

Byggetilladelse på Bag-bygning skulle være lige på trapperne. 

Niels-Henrik Pedersen tilmelder Sydthy Golfklub til Regionsmesterskabet 

2016 efter udtagelsesstævner. 

Arne Bertelsen følger op på manglende svar fra Skive og Brande Golfklub 

med ½-greenfee ordning. Gerne i februar måned. 

Thorkil Bennedsen sender mail på betaling af kr. 1.000 for kontingent til 

SGN videre til Hanne Nielsen til betaling. 

Par-3 banen kan ikke indkodes i golfbox p.g.a. manglende Course Rating 

og Slope. 

2. Vision 2018 

Tiltag nu: oversættelse af diverse relevante skilte i klubhuset 

  Tysk Ralf Hansen 

  Engelsk Berit Heinrichsen 

Kontoret informeres om, at benytte disse personer, når der opsættes 

skilte. 

Ib Overgaard aftaler et møde i sponsorudvalget i uge 9 med følgende 

personer: Kennert Sohn – Christen Overgaard – Peder Gosvig. 

I beretningen til generalforsamlingen orienteres om, at punkterne fra 

brainstorming aftenen og flere vil blive gennemført allerede i 2016. 

3. Diverse udvalg. 

Ungdomsudvalg: Henrik Jensen kontakter Jens Johnsen og Lene  



F. Jeppesen med henblik på evt. Kids-golf i  

klubben. 

Matchudvalg:  09.04.2016 Åbningsmatch 

   28.05.2016 Huma match ??? 

   12.06.2016 Ydes Bolighus match 

   23.06.2016 Skt Hans 

   26.06.2016 Pink cup 

   11.09.2016 Meny match 

   03.-04.09.2016 Klubmesterskab 

   09.09.2016 Sponsormatch 

   25.09.2016 Medarbejdermatch 

Henrik Jensen foreslog salg af amerikansk lotteri ved matcherne og som 

gevinst tildelte greenfee-billet fra andre klubber.  

  

4. Sponsorudvalg/fakturaer 

Ib Overgaard oplyser, at kontoret har haft kontakt til Kennert Sohn, 

således at fakturaer til vore sponsorer kan udsendes nu med betaling 

01.03.2016. 

5. Fritspil ordning 

Sydthy Golfklub tilslutter sig ordningen i 2016 med opfølgning i 

oktober/november 2016. 

Følgende ting er lidt uklare:  

 indkodning i golfbox systemet 

 Er ½-greenfee ordningen suspenderet i forhold til fritspils-ordningen 

Ib Overgaard finder ud af det og vender tilbage. 

Når aftalen er på plads skal vore langdistancemedlemmer informeres om 

muligheden og evt. at få betalt kontingent retur. Der bliver/skal 

informeres meget til vore medlemmer om denne fritspils mulighed. 



6. Generalforsamling 

Den 25.02.2016 kl. 19.00 i klubhuset - Sydthy Golfbaneanlæg A/S 

Den 25.02.2016 kl. 19.30 i klubhuset – Sydthy Golfklub 

Praktiske punkter: 

Børge Larsen:   

 kaffe – pålæg – smør (Hans Pedersen giver besked til Børge) 

Rasmus Kronborg:  

 dirigent (Ib Overgaard kontakter)  

Arne Bertelsen: 

 boller til kaffen 

Thorkil Bennedsen: 

 papir til evt. afstemninger 

7. Evt. 

Niels-Henrik Pedersen kontakter Erik Dalbro Møller som emne til 

bestyrelsen, idet Hans Pedersen ikke ønsker genvalg. 

 

Ref.: Thorkil Bennedsen 
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