
 

Bestyrelsesmøde, onsdag den 14. november 2018 kl. 16.30. 
 

Mødested:  

Revisionsfirmaet Brandt, Møllevænget 

 

Afbud: ingen 

 

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat 

Godkendt med enkelte opfølgninger på dette møde 

2. Økonomi 

Der forventes et mindre positivt driftsresultat ud fra kendte ind- og 

udbetalinger. 

3. Siden sidst fra udvalg/formand 

Baneudvalget:  

• Der skal investeres i semirough klipper primo 2019. Valget 

står mellem John Deer 1600 og Toro 4010 og afgøres 

snarest. 

• Dræn på hul 2 er gennemført og færdiggøres til foråret. 

• Bemanding: Der skal ske en justering inden foråret. Jens 

Nielsen bliver bedt om et arbejds- og lønbudget inden næste 

bestyrelsesmøde. 

Formand: 

• I 1. kvartel 2019 afholdes som sidste år møde med 

”klubberne i klubben” om den kommende sæson. 



• Det nye bogføringssystem implementeres i starten af 

december måned. 

Diverse: 

• I forbindelse med nye golfregler fra 2019 skal der bestilles 

materiale til klubben. Henrik Jensen og Niels-Henrik 

Pedersen står for indkøbet. 

• Det årlig Erfa-møde for ”De Nordvestjyske Golfklubber” 

(Skive, Harre Vig, Sydthy, Nordvestjysk og Morsø) blev 

afholdt mandag, den 29. oktober med deltagelse af Niels-

Henrik Pedersen og Carl E. Agesen fra Sydthy Golfklub. 

Dagsorden blev selvfølgelig gennemgået, og der blev byttet 

lidt viden og erfaring fra de 5 klubber. 

• Bagmærkerne afskaffes fra 2019. I stedet håber vi at finde et 

andet produkt til sponsoren Nybolig. 

• Golfring Vest forsætter i 2019 med nuværende 

afregningsmodel. I løbet af 2019 forventes afholdt i møde 

med de øvrige klubber om en ændret afregningsmodel, der 

tilgodeser klubber med størst benyttelse af bane. Niels-

Henrik Pedersen indkoder på hjemmesiden muligheden for 

deltagelse i Golfring Vest i 2019. 

• Sydthy Golfklub har 10 års jubilæum i 2019. Tove 

Kristensen kom med et oplæg, der i starten af 2019 

finpudses. Jubilæumsmatchen afholdes lørdag, den 27. april 

2019.  

4. Eventuelt 

Næste møde afholdes fredag, den 23. november kl. 16.00 hos Carl 

E. Agesen. 

 

Mødet fortsatte efterfølgende med Sydthy Golfbaneanlæg A/S, 

hvor golfklubbens investeringsønsker blev gennemgået.  Det er 

fortsat et meget positivt samarbejdet, og der blev bakket op om 

klubbens ønsker. 

 

 

 

 


