
Bestyrelsesmøde Sydthy Golfklub 

Mødetid: 

Onsdag, den 16. marts 2016 kl. 18.30. 

Mødested: 

Klubhuset startende med håndmadder 

Deltagere: 

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

Jensen, Erik Møller, Thorkil Bennedsen 

 

Dagsorden: 

 Godkendelse af referat fra sidste møde 

Godkendt med følgende bemærkninger: Ib Overgaard kontakter Ricky 

Larsen om byggetilladelsen til bag-bygningen er på plads. Møde i uge 9 i 

sponsorudvalget med følgende personer – Kennert Sohn – Christen 

Overgaard – Peder Gosvig – Ib Overgaard og nu Erik Møller er ikke 

afholdt. Følges op af Ib Overgaard lige efter påske, så mødet bliver 

afholdt. 

 

 Økonomi 

Gennemgået, men perioden er meget kort for bedømmelse af året. 

 

 Fastsættelse af datoer til årets bestyrelsesmøder 

Tirsdag, den 19. april 2016 kl. 19.00  Ib Overgaard 

Tirsdag, den 24. maj 2016 kl. 19.00  Erik Møller 

Onsdag, den 22. juni 2016 kl. 19.00  Henrik Jensen 

Tirsdag, den 16. august 2016 kl. 19.00 Thorkil Bennedsen 

Tirsdag, den 4. oktober 2016 kl. 19.00 Niels-Henrik Pedersen 

Lørdag, den 19. november 2016 kl. 16.00 Arne Bertelsen 

 

Lørdag, den 30. juli 2016 kl. 14.00 sommerudflugt i Struer eller Lemvig. 

Hanne Nielsen inviteres med. Thorkil Bennedsen bestiller tid. 

 

 Banekontrol/sanktioner? 



Bestyrelsen forventer, at påbud fra greenkeeperen overholdes både af 

vore egne spillere og vore gæster. Ligeledes forventes alle spillere at 

bestille tid på golfbox og efterfølgende bekræfte tiden. 

 

Kursus i bane-service i Herning. OK til 4 mand á kr. 200. Ib Overgaard 

formidler det på mødet fredag, den 18. marts 2016 med udvalget for 

baneservice. 

 

 Gennemgang af maskinpark, investeringsplan (A/S) 

Der eksisterer en løbende investeringsliste for de kommende år. Aktuel 

er der planer om en gravemaskine til kr. 110.000. Ib Overgaard 

kontakter Ricky Larsen. 

Investeringsplanen gennemgås ved møde med Sydthy Golfbaneanlæg 

A/S snarest. 

 

 Vinter greenfee 

½-greenfee i vinterperiode – offentligøres på hjemmesiden og skilte. 

½-greenfee til gæster der spiller sammen med et medlem af Sydthy 

Golfklub. Et medlem – en gæst. To medlemmer – to gæster. 

Flexmedlemmer kan ikke deltage i rabatordninger. 

 

 Klubber i klubben 

Henrik Jensen vil møde op ved start af senior-damer-herre klubbernes 

start og vil forsøge at skaffe et par repræsentanter fra hver klub, der kan 

indgå i et team, hvor målet er at skaffe flere medlemmer. 

 

 Nye medlemmer 

Thorkil Bennedsen sender kopi af liste til Mads Riis og Henrik Jensen 

efterhånden som listen forhåbentlig bliver større. Thorkil Bennedsen 

sender mail til nybegynderne med indbetalingskort. Når betalingen er 

registreret udleveres begynder bagmærke og nybegynderne kan benytte 

træningsfaciliteterne + spille på par-3 banen straks. 

 

 Hjemmesiden 

Alle bedes være behjælpelig med eventuelle rettelser til hjemmesiden 

ved henvendelse til Niels-Henrik Pedersen. 

 

 Golf ring vest 



Sydthy Golfklub er kommet rigtig godt i gang. Aktuel har vi 43 spillere 

med i ordningen og Sydthy Golfklub er indtil nu også begunstiget af 

mange gæster fra vore samarbejdende klubber. 

 

 Evt. 

Ib Overgaard er formand for husudvalget. Ved ønsker om 

reparation/vedligeholdelse kontaktes formanden. 

 

Øl/vand der nydes i og omkring klubhuset skal købes i klubhuset. Thorkil 

Bennedsen udfærdiger laminerede skilte til placering på bordene og i 

klubhuset. 

 

Lisbeth Nielsen/kontoret ”styrer” opslagstavlen. Ib Overgaard meddeler 

dette. 

 

Ref.: Thorkil Bennedsen 
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