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Ordinær generalforsamling Sydthy Golfklub 

Torsdag den 24. februar 2022 

 

1. Valg af dirigent 

Bestyrelsen forslår Rasmus Kronborg. Godkendt. 

 

2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbende år 

Beretning:  

Det er så første gang jeg skal fremlægge beretning om klubbens virksomhed i det 

forgående år. 2021 startede lidt langsomt op på grund af Corona. Det er jo kun ni 

måneder siden vi sidst var til generalforsamling d. 9. maj, og der var ca. 30 

deltagerer. 

Medlemmer: Vi var pr. 1/1-2022, 339 fuldtidsmedlemmer, 30 langdistance 

medlemmer, 10 hverdagsmedlemmer, 4 flexmedlemmer og 15 passive medlemmer. 

Kontoret: 2021 blev også året hvor vi måtte tage afsked med vores mangeårige 

visevært Børge Larsen. Børge har gennem årene gjort et kæmpe stykke arbejde for 

klubben, alt fra at tømme opvaskemaskinen til smalltalk med greenfee spillere fra 

både Danmark og gæster fra udlandet. Selv om Børge ikke var super til fremmede 

sprog, gik samtalen fint. Så kæmpe ”TAK, for den tid, Børge!” 

Kontoret har i mange år nydt godt af Lisbeth Nielsen og Arne Staun’s store stykke 

arbejde på kontoret, med fakturering og afstemning af greenfee bogen plus meget, 

meget mere. Desværre har begge valgt at stoppe, men vil være behjælpelig med at 

sætte en ny ind i det hele. Så kæmpe TAK til Lisbeth og Arne. 

Også en TAK til de hjælpere der har haft vagter på kontoret her over året. 

Til kontoret arbejder vi på at få ansat en kontordame, men det er ikke endelig på 

plads endnu. 

Banen: Banen har i det forgangne år stået rigtig flot. Den meget omdiskuteret rough 

er blevet klippet et par gange, og der er blevet 2 græslængder på semiroughen, så der 

”burde” være plads på de klippede områder. 

Greens har været rigtig gode og hurtige, takket være bla. Den nye greentromle vi har 

fået. På et tidspunkt i sommers var vi lidt presset på manglende vand. Det vand vi 
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havde til rådighed blev brugt på greens, så vore Teesteder blev ”lidt” pressede. Men 

greenkeeperne fik dem på ret køl igen. Så KÆMPE TAK til staben i greenkeeper 

afdelingen. I har gjort et flot stykke arbejde i 2021. 

De frivillige hjælpere til banen har også gjort et kæmpe job. Bunkerholdet, Teesteds 

Holdet, Det Grønne Udvalg, og alle andre frivillige – TAK! 

Ros: Banen har fået meget ros fra både egne spillere og greenfee spillere. 

En dag hvor jeg var på kontoret, kom der 2 spillere fra Silkeborg Ry Golfklub, de 

udtrykte at de var rigtig godt vandt hjemmefra, men vi kunne være stolte, for vi 

kunne sagtens måle os med det de var vandt til hjemmefra. 

Nybegynder: Vi har haft 4 Nybegynderhold i 2021. 

1. hold var der 14 deltagere 

2. hold var der 2 deltagere 

3. hold var der 8 deltagere 

4. hold var der 4 deltagere 

Så i alt 28 nye spillere er sendt ud i dette finurlige skønne spil. Men nogle af dem 

kom langvejs fra, så en del har allerede meldt sig ud. Men der kommer nye tiltag her i 

2022, så vi måske kan prøve at undgå disse. 

RingVest: På sidste generalforsamling var RingVest et emne under Eventuelt. Vi har 

haft møde med de øvrige klubber i RingVest – d. 05/07, om at få laver en anden 

fordeling. Den tidligere fordeling hed 42 – 58, med 42 % til den tegnende klub og 58 

% til fordeling efter spil. Nu hedder den 25 – 75, med 25 % til den tegnende klub og 

75% til fordeling efter spil. Aftalen blev indgået i enighed med de andre klubbet i 

RingVest. Vi kan kun opfordre vore medlemmer til at deltage i denne RingVest 

ordning. 

Matcher: den 24 april havde vi åbningsmatch. Thisted Bryghus Match blev afholdt 

som holdmatch, og var en stor succes, der var 108 deltagere. 

Den 29. maj afholdtes Thybo Biler Match – 72 deltagere. 

Den 13. juni afholdtes Ydes Bolighus Match – 84 deltagere. 

Den 28. august afholdtes Lama Match – 64 deltagere, lidt få deltagere, men dagen 

faldt sammen med masser af konfirmationer og runde fødselsdage. 

Så har vi haft Sydthy Cup, sponsoreret af Nybolig. Matchen er en hulspils match som 

var løbende hen over sommeren, med finaledag d. 3 oktober. Der var 24 deltagere, 

først gruppespil med efterfølgende Knock Out Turnering. 
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Den 17. september havde vi Sponsor Match med 36 spillere, fra 16 forskellige 

sponsorerende firmaer. Hyggelig dag med fuld forplejning. 

Den 25. september – Medhjælper Match. Der var inviteret 92 frivillige hjælpere, der 

deltog 46. KÆMPE TAK til alle frivillige. 

Vi havde også arrangeret Jule Match / Jule Hygge den 04/12 – der var tilmeldt 36, 

men Konge Vinter spillede os en pus, med lidt for meget sne, var det umuligt at spille 

golf. Men vi afholdte en gåtur, efterfulgt af gløgg og æbleskiver i klubhuset. Der var 

også salg af Juletræer og Juledekorationer. Hyggelig dag. 

Uge 28: Igen i år havde vi 50 kr’s tilbud i uge 28. Der kom 474 gæstespillere fra 64 

forskellige klubber i Danmark, 2 spillere fra Grønland, og 4 fra Tyskland. Hvar dag 

var Calle klar ved grillen, hvor han solgt massevis af pølser og brød – så tak til 

Calle’s Pølsebod, og de der hjalp ham. I uge 27 og 29 kørte vi greenfee til 100 kr – 

men det var ingen større succes, de gæster der kom der var sikker kommet alligevel, 

så det gentager vi nok ikke i år. 

Klubmesterskab: I 2021 var der 30 deltagere, 26 herrer og ”lidt” skuffende kun 4 

damer. Ifølge vore proportioner skal der være min. 2 spillere i en række, for at denne 

række kan gennemføres. 

Klubmestre i Slagspil. 

Damer: ingen 

Seniordamer: ingen 

Veteran damer: ingen 

Super veteran damer: Inger Nielsen 

Herrer: Thomas Holm 

Senior herrer: Kresten H. Poulsen 

Veteran herrer: Niels-Henrik Pedersen 

Super veteran herrer: Ove Ernst 

Klubmestre i hulspil: 

Herrer: Thomas Holm 

Damer: Joan Nicolajsen 

Hole in one:  Der blev I 2021 lavet 3 Hole in one: 

18/7 Richardt Madsen hul 16 (whisky sponsoreret af Hos Thea), 

5/8 Svend Eriksen NVG hul 4 (whisky sponsoreret RSM revision) 

4/9 Anders Andersen NVG hul 8 (whisky sponsoreret Kjeld sko) 

 



Ulstedvej 8, 7760 Hurup Thy 

 

4 

 

Klubber i klubben: Vi har flere Klubber i klubben, hvor alle hygger sig meget, både 

på banen og efter runderne. 

Senior klubben 50 medlemmer. 

Herreklubben 52 medlemmer. 

Dameklubben 45 medlemmer. 

Morgendrengene 40 medlemmer. 

Tirsdagsklubben mellem 10-20 pr gang. 

Træning: Træningen blev i 2021 flyttet fra tirsdag til mandag, for at undgå konflikt 

med tirsdags match. Træner Mads Riis fortsætter som træner i 2022. Her vil vi også 

gerne opfordre medlemmerne til at gøre brug af træneren. Mads er rigtig god til at 

justerer på de små fejl vi alle går og laver. 

Messe: D. 30 + 31 oktober deltog vi i jule og salgsmessen i Hurup hallerne. 

Fin stand, bla. med en puttebane og en gætte konkurrence. Standen var godt besøgt. 

Hvis man tilmeldte sig begynderholdet til april, var man med i lodtrækningen af et 

komplet golfsæt med bag og vogn. Der var 7 tilmeldinger på messen. Den heldige 

vinder af golfsættet blev Sanne Firhøj. 

Bagrum og Simulator: 28-29/10 havde vi arbejdsdag, hvor der blev ryddet op i 

bagrum, mange af bag skabene blev skilt ad og stablet på paller. Der blev kørt rigtig 

meget på containerpladsen.  

Der blev også bygget et rum til Golf simulatoren, som tidligere var i Hurup Hallen. 

Denne har klubben har ”købt” for et symbolsk beløb. 

DGI: Beklædningen på klubhuset er ved at være dårligt, der er en del råd. 

Vi søgte derfor DGI om penge til ny beklædning til klubhuset og det blev vi bevilget, 

så denne opgave skal John Nielsen og hans team i gang med, her til foråret. 

Tak: Kæmpe tak til vores kasserer gennem de sidste 3 år – Birte Nielsen. Birte er en 

rigtig talnørd, og hun har gjort et kæmpe stykke arbejde for klubben. 

Den nye kasserer bliver Aase Yde.  Tak for det Aase. 

Kæmpe TAK til Lisbeth Nielsen og Arne Staun, for alt kontorarbejdet. 

Tak til alle udvalg. Baneudvalg, Matchudvalg, Boldsamlere, Banekontrol, 

Seniorklub, Herreklub, Dameklub, Morgendrengene, Tirsdagsklubben, 

Begynderudvalg + evt glemte. 

Kampe tak til alle frivillige hjælpere i klubben, uanset om i gjort et lille eller stort 

job.  Uden alle de frivillige kunne vi ikke få det til at hænge sammen. 

Tak til alle sponsorerne. 

Tak til Sydthy Golfbaneanlæg for godt samarbejdet. 

Tak for godt samarbejde i bestyrelsen. 
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Særlig Tak til Berit Heinrichen, for din indsats i bestyrelsen. 

Berit modtager ikke genvalg. 

Til slut vil jeg gerne ønske jer alle en rigtig god sæson 2022. 

Så - TAK for ordet. 

Niels-Henrik Pedersen 

 

3. Fremlæggelse af det revideret regnskab til godkendelse 

Jens Kr. Yde fremlagde / forklarede. 

Regnskabet godkendt enstemmigt. 

 

4. Forelæggelse af budget og fastsættelse af medlemskontingenter og indskud 

Bestyrelsen forslår en kontingentforhøjelse. 

Medlemmer – 5000 – 5100 

Langdistance medlemmer 1800 – 2000 

Budget 2022 enstemmigt godkendt. 

 

5. Forslag fra bestyrelsen 

Ingen 

 

6. Forslag fra medlemmer 

Ingen 

 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter 

Niels-Henrik Pedersen – modtager genvalg. 

Jens Kr. Yde – modtager genvalg. 

Calle Agesen – modtager genvalg. 

Berit Heinrichsen – modtager ikke genvalg 

Bestyrelsen foreslår til bestyrelsen: Marlene Aggerholm. Enstemmigt valgt. 

Valg af suppleanter: 

Mads Andersen og Steen Leth 

 

8. Valg af revisor 

Jan Østergaard er på valg – bestyrelsen foreslår genvalg. Enstemmigt genvalgt. 
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9. Eventuelt 

Kresten Poulsen: Der er oprettet et nyt Begynderudvalg.  

Opfordring / forespørgsel af hjalp til udvalg vil blive udsendt pr e-mail. 

NH: Tak til Berit med rødvin. 

Den nye bestyrelse mødtes umiddelbart efter generalforsamling til 

konstituering. 


