
 

 

 

Bestyrelsesmøde,  fredag, den 1. december 2017 kl. 16.00 

Mødested: 

Arne Bertelsen, Strangesensvej 2, 7770 Vestervig 
 

Afbud: ingen 

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat 

 Godkendt 

2. Nyt fra udvalg og formand 

 5 samarbejde klubber: 

 Niels-Henrik Pedersen & Arne Bertelsen har deltaget i fælles 

 evalueringsmøde med følgende emner: 

 - formålet med samarbejdet 

 - vigende medlemstal hos alle 

 - alle baner har rigeligt med vand 

 - næste sommermatch afholdes hos Sydthy Golfklub den 8. juli 2018 

 næste møde hos Morsø Golfklub  

 Golfring Vest: 

 Arne Bertelsen & Thorkil Bennedsen har været til evalueringsmøde hos 

 Struer Golfklub. 

 Sydthy Golfklub havde en indtjening på ca. kr. 115.000.  



 Til mødet havde Sydthy Golfklub foreslået en forhøjelse for deltagelse i 

 Golfring Vest, men det blev nedstemt.  

 Gebyret i 2018 er uændret kr. 600 med kr. 250 til moderklubben og kr. 

 350 til fordeling for runder. 

 Sydthy Golfklub tilsluttede sig Club 37, hvor nybegyndere i de 4 klubber 

 kan spille en gang hos de andre klubber mod betaling af greenfee kr. 

 100. Matcherne bliver afholdt ved lukning af 9-huller, hvor begynderne 

 bliver blandet på bolden med to fra andre klubber, så det bliver så 

 autentisk som muligt. Mad- og drikkevarer på egen regning. Hos os 

 arrangeres det af kaninmatchudvalget. 

 

 Djævlegolf: 

 80 deltagere fra 28 forskellige klubber, men kun 4 deltagere fra Sydthy 

 Golfklub. Overskud til golfklubben ca. kr. 10.000. 

 Der er afholdt 2 x light udgave (over 2 dage). 

 

 Feriehuse: 

 Niels Mogens Nielsen, Børge Larsen, Kennert Sohn & Arne Bertelsen har 

 været til møde med Jan Brusgaard om det fremtidige samarbejde. 

 Jan Brusgaard er meget positiv og aftalen blev 10 feriehuse. 

 I Agger vil der fremover være 5 feriehuse med i ordningen. 

 Formand: 

 Der kommer nye golfregler. Her deltager Niels-Henrik Pedersen & Henrik 

 Jensen i et informationsmøde i Holstebro den 6. oktober 2018 evt. også 

 med deltagelse af Leo Jensen. 

 Med Leo Jensen som togholder er der i 2018 tilmeldt 2 hold i regionsgolf. 

 Klubhus: Printeren er OK, men scorekortrene er for glatte. Vi får 

   nye i foråret, der er mere matte. 

   Varmesystemet har været kortsluttet. Forsikringen  

   betaler. 

 Baneudvalg: 

 Budgettet for 2017 holder. 

 Der er søgt Thy/Mors Familie Landbrug om tilskud til  beplantning på   

 kr. 84.000. Puljen er på ca. kr. 4 mio. 



 Sydthy Golfklub sender en invitation til Ældre Sagen til et besøg den 1. 

 maj 2018. 

 

3. Evt. 

 Næste møde er aftalt til torsdag den 25. januar 2018 kl. 17.00 hos 

 Brandt. Bestyrelsen for Sydthy Golfbaneanlæg A/S er inviteret til         

 kl. 17.45. 

 

 Ref: Thorkil Bennedsen                                                         
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