
Ordinær generalforsamling i Sydthy Golfklub torsdag den 25. februar 
2016 kl. 19.30 i klubhuset. 
 
Dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent 
Valgt blev Rasmus Kronborg 
 

2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 
v/Ib Overgaard 
 
Det er første gang jeg skal aflægge beretning. Jeg vil starte med at sige, vi egen 
kommer ud med et pænt overskud. 
 
Baner: 
Vore baner har igen i år været super velholdt og plejet. Vi får mange roser fra 
gæstespillere, der skal videregives til vores green keepere. Vi har haft en del 
diskussion omkring vores rough, og der er i baneudvalget arbejdet meget for at 
optimere forholdene. Stor tak til Jens og hans team samt baneudvalget. 
 
Matcher: 
Der er afholdt 4 sponsorerede matcher, dertil kommer medhjælpermatch, 
sponsormatch samt ikke mindst efter initiativ fra Gudrun Jensen og Niels Lillelund 
hjertestartermatch. Det blev en stor succes, stor tak for arrangementet. Også stor 
tak til matchudvalget for god afvikling af arrangementerne. Derudover er der afholdt 
EDC Cup samt klubmesterskaber. 
 
Medlemmer: 
Vi har ca. 400 medlemmer i Sydthy Golfklub og vil gerne forøge dette antal, men 
der skal gøres en stor indsats fra alle vores medlemmer for at tiltrække nye 
medlemmer, der gerne skulle være ambassadører for klubben.. Der forsvinder ca. 
10% hvert år, så der er en stor udfordring her. 
 
Klubhus og administration: 
Børge Larsen har igen i 2015 med stor engagement stået for rigtig meget i klubben. 
Bl.a. kontakt til green fee gæsterne, fylde flaskeautomaten, indkøb af øl, vand, kaffe 
og andet. Udlejet golfbiler og en masse andet praktisk, alt sammen til stor glæde for 
alle.  
 
Lisbeth Nielsen og Arne Staun har passet kontoret med stor indsigt og ekspertise, 
og de 3 tilsammen har givet såvel medlemmer samt gæster en venlig og konpetent 
betjening – stor tak til jer alle 3. 
 
Juniorudvalg: 
Juniorudvalget har også i 2015 haft et travlt år. Juniorerne har deltaget flittigt i såvel 
træning samt forskellige bymatcher. De har ligeledes været på sommerlejr, hvor det 
blev spillet rigtig meget golf – stor tak til juniorudvalget og takt til Mads Riis med den 
inspirerende træning. 
 
 
 



Klubber i klubben: 
Vi har 3 klubber i klubben – herrer, damer og senior. De kører alle rigtig godt og har 
haft stor aktivitet med god deltagelse til deres arrangementer. Derudover har der 
været tirsdagsmatcher, hvor specielt nybegyndere er velkomne ligesom de 
selvfølgelig er i alle klubber i klubben. 
 
Sponsorudvalg: 
Vi har en stor udfordring med bemanding af sponsorudvalget. Vi har en fantastisk 
opbakning fra sponsorer, men vi mangler folk til at pleje vores nuværende 
sponsorer samt finde nye. Kennert Sohn har været alene hele året, men nu har 
Christen Overgaard lovet at hjælpe fra 2016, men vi skal gerne have fundet 2-4 
mere. Husk at støtte vore sponsorer – de støtter os. Jeg kan godt forstå, at de der 
hr tegnet alle disse sponsorater til klubben står uforstående og skuffede. 
 
Green fee aftaler: 
Vi har udover de aftaler om 1 greenfee som vi havde i 2015 netop lavet en frit spil 
aftale – Golfring Vest – med Struer, Lemvig og Norvestjysk Golfklub, hvor man for 
kr. 600 frit kan spille på disse 4 baner. Emnet bliver forklaret senere. 
 
Vision 2016: 
Lørdag den 23. januar 2016 havde vi en samlet til brainstorming i klubhuset, hvor 
visioner for de kommende år blev diskuteret. Der var en rigtig god formiddag, hvor 
der kom rigtig mange gode ideer. De er alle noteret ned og vil løbende blive 
vurderet. Enkelte punkter er allerede sat i gang. Nogle af punkterne vil tage tid og 
kræve hjælp fra medlemmerne. 
 
Vi har planer om at bygge en bag bygning ved klubhuset. Det vil ske i samarbejde 
med Sydthy Golfbaneanlæg A/S.  
 
Økonomi: 
Jeg nævnte i indledningen, t vi får et pænt overskud, men økonomien kommer på et 
senere punkt på dagordenen, men der skal lyde en stor tak til kasserer Hanne 
Nielsen, der har udført jobbet til stor perfektion og til alles store tilfredshed. 
 
Afslutning: 
Til slud vil jeg takke alle vore sponsorer samt alle vore udvalgog frivillige hjælpere. 
Uden dem ingen klub –uden dem kunne det ikke hænge sammen. 
 
Til sidst tak til bestyrelsen for Sydthy Golfbaneanlæg A/S samt golfklubbens 
bestyrelse for godt samarbejde. 
 
Tak.   
 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 
v/Jens Kr. Yde 
 
Regnskabet viste et resultat på kr. 54.112. Egenkapitalen er efter årets resultat på 
kr. 1.092.263. 
 
 
 
 



4. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent og indskud 
v/Jens Kr. Yde 
 
Det budgetteres med et overskud i 2016 på kr. 24.000. 
 
Kontingentsatserne for 2016 blev foreslået uændret og vedtaget. 
 
Indskud       kr.        0 
Junior 0-18 år      kr. 1.400 
Ynglinge 19-25 år      kr. 2.200 
Voksne 26 år og ældre     kr. 4.600 
Pensionister 66 år og ældre (mandag-fredag)  kr. 3.500 
Langdistancemedlemmer     kr. 1.800 
Langdistancemedlemmer (NGV og Morsø)  kr. 1.000 
Langdistancemedlemmer (Struer og Lemvig)  kr. 1.200 
Flexmedlemmer – afstand > 50 km   kr. 1.000 
Passive medlemmer     kr.    500 
Støttemedlemmer      kr.    200  
 

5. Forslag fra bestyrelsen 
Ingen. 
 

6. Forslag fra medlemmer 
Ingen. 
 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 
På valg:  Hans Pedersen  ønskede ikke genvalg 
   Niels-Henrik Pedersen genvalgt 
   Thorkil Bennedsen  genvalgt 
Foreslået:  Erik Møller   nyvalgt 
Første suppleant: Jan Henriksen 
Anden suppleant: Tove Kristensen 
 

8. Valg af revisor 
Genvalg til statsautoriseret revisor Jan Østergaard. 
 

9. Eventuelt 
Thorkil Bennedsen: 
Golfring Vest tilbyder frit spil på banerne i Lemvig Golfklub, Nordvestjysk Golfklub, 
Struer Golfklub og Sydthy Golfklub. 
 
De 4 golfklubber tilbyder hinandens fuldgyldige medlemmer FRIT SPIL i år 2016 for 
kun kr. 600. Vi håber meget på stor opbakning, idet kontingentet fra vore 
langdistancemedlemmer fra disse klubber hermed forsvinder. 
 
Svend Hagensen: 
Stor ros til bestyrelsen og arrangementet med brainstorming. Ønskede mulighed for  
at køre i ”kanten” af banen i vintermånederne. 
 
 
 



Niels Mogens Nielsen: 
Kommenterede forslaget om bagbygningen. Opfordrede til en 
undersøgelse/samtale blandt medlemmerne. Så gerne finansieringen brugt til andre 
ting bl.a. maskiner. 
 
Alfred Johannesen: 
Opbakning til Niels Mogens Nielsen. Ked af at Hans Pedersen afgår som formand 
for baneudvalget. 
 
Jens Kr. Yde: 
Modsvar til Niels Mogens Nielsen om bagbygningen. Hverken bestyrelsen eller 
Sydthy Baneanlæg A/S vil indgå i investeringer, hvor det ikke vil være forsvarligt. 
Den tillid må medlemmerne have til bestyrelserne. I tilfældet tilbygningen til 
klubhuset var der også fra visse medlemmer modstand mod dette. Det tror jeg alle i 
dag er meget tilfredse med. 
 
Knud Poulsen: 
Opfordrede også til åbenhed omkring investeringer, herunder bygning af bagrum. 
 
Niels-Henrik Pedersen: 
Nævnte at der det seneste halve år er nævnt i bestyrelsesreferaterne omkring 
ønsket om bagbygning. 
 
Peder Gosvig: 
Ville gerne se tegningerne til bagbygningen. 
 
Ib Overgaard: 
Bagbygningen er endnu på et tidligt stadie. 
 
Gudrun Jensen: 
Mente ikke der var problemer med afstanden til nuværende bagrum, men fugten var 
et problem. 
 
Ib Overgaard: 
Sluttede generalforsamlingen med at takke de fremmødte og for samarbejdet i 
bestyrelsen. 
 
Takkede afgående bestyrelsesmedlem Hans Pedersen for samarbejdet i 2015. 
 
Der deltog 65 ved generalforsamlingen. 
 
 
 
 
 
 
 

 -244- 


