
 

 

Indkaldelse til bestyrelsesmøde, mandag, den 29. maj 2017 kl. 18.30 

Mødested: 

hos Carl E. Agesen, Vestervigvej 3, 7755 Bedsted 

 

Dagsorden: 

1. godkendelse af referat 

Godkendt. 

2. opfølgning af økonomi april md. 

Gennemgået og enkelte poster undersøges nærmere. 

3. Gave 

Børge Larsen har sponsoreret uret på gavlen af klubhuset. 

Finn Damsgaard har sponsoreret 4 golfbag 

Peder Gosvig har sponsoreret golf trolley 

Niels-Henrik Pedersen indkoder dette på hjemmesiden. 

4. Djævlegolf 2017 

Fuld tegnet 80 deltagere og afholdes lørdag den 17. juni 2017 på Morsø 

Golfbane, Sydthy Golfbane og Nordvestjysk Golfbane. 

 

Djævlegolf Light er et samarbejde med Hotel Limfjorden, hvor der spilles 

på samme baner på 2 dage. Hver klub får kr. 150,- pr. deltager. Rold 

Skov Golfklub har gennemført Djævlegolf Light med 36 deltagere den 9. 

maj 2017 på vor bane. 

5. Golfring Vest 

Ved evalueringsmødet i efteråret skal vi igen være kritiske ved 

prisgennemgangen. 



 

6. siden sidst fra udvalgene 

Sponsorudvalget: Thisted Forsikring har henvendt sig om en mail 

udsendelse til vore medlemmer. Vi vil i stedet anbefale en reklame som 

radiospot i Radio Limfjorden. 

Toyota Holstebro er ny sponsor på skopudseren. 

Medlemsudvalget: Henrik Jensen foranlediger udsendt en mail til vore 

medlemmer om hvervematchen søndag den 10. september 2017 inden 

sommerferien og igen lige efter sommerferien. 

Idrætslinjen i8 klassen fra Hurup Skole har været på par 3-banen med 

24 elever. Vi håber nogen herefter kommer til juniortræning. 

Onsdag den 28. juni kommer junior-klubben på besøg med forventning 

om 20 – 25 stk. - aldersgruppe 9 – 13 år. 

Der er bestilt 100 logo-bolde via Mads Riis. 

Baneudvalget: Frank Odgaard-Jensen indgår i udvalget og Jan 

Henriksen udtræder. 

Mogens Rasmussen er i praktik i klubben i foreløbig 14 uger med 16 

timer om ugen. 

Det Grønne Udvalg: Niels Mogens Nielsen har fået en investeringsramme 

til beplantning på kr. 5.000,-. 

Nyhed: 1 fuldgyldigt medlem af Sydthy Golfklub må have op til 3 

gæstespillere med til ½ greenfee på samme bold. 

Sommertilbud: i juli måned 2017 kan gæstespillere betale kr. 600,- for 

en bold med op til 4 personer. 

7. Eventuelt 

 

Ref.: Thorkil Bennedsen 
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