Hedensted Golfklub
Referat fra bestyrelsesmøde 20. april 2020
Deltagere: Formand: Per Kristensen (PK), Næstformand Lars Christensen (LC),
bestyrelsesmedlem Kari Martinsen (KM), bestyrelsesmedlem Ole Korsholm (OK),
bestyrelsesmedlem Steen Louie (SL), Bestyrelsesmedlem Dorthe Fuglsang (DF),
bestyrelsesmedlem Niels Jørgen Søndergaard (NJS), Pro Anders Smidth Hansen (ASH),
Manager Claus Trier (CT)
Fraværende: Greenkeeper Claus Grabow (CG),
Emne
Gennemgang af
referat fra sidste
møde
Status på åbning
af klubben

Beskrivelse
Ingen bemærkninger

Ansvarlig

Deadline

Der køres efter Corona regler, hvilket fungerer
tilfredsstillende. Der var enighed om at åbne op
løbende på de punkter hvor det er forsvarligt.

Generalforsamling Der blev gennemgået mulighed for at afholde
online
generalforsamling online, men der var enighed
om at dette vil give for mange udfordringer i
forhold til afstemning, og ikke vil kunne
gennemføres tilfredsstillende.
Der var enighed om at det er nødvendigt at få
afholdt generalforsamlingen hurtigst muligt, da
bestyrelsen ellers mangler mandat til vigtige
beslutninger.

Status på Caféen

Det blev besluttet at indkalde til
generalforsamling 9. maj med kun bestyrelsen og
dirigent som deltagere hvis muligt, for ikke at
overtræde forsamlingsforbuddet på maks. 10
personer. Medlemmerne opfordres derfor til ikke
at møde op, da generalforsamlingen i så fald må
aflyses.

CT / PK

Der er aftalt møde med cafeen tirsdag den 5. maj
med henblik på at optimere samarbejdet så
cafeen har de bedst mulige chancer for et
fornuftigt år.

CT / LC
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Simulator
/trackman
økonomi
Næste møde

Der er indhentet pris på ombygning af halvdelen
af bagrum til simulator, dette vil koste ca.
200.000 ekskl. simulator. Vi undersøger andre
muligheder, det er stadig muligt at Hedensted
Centret gennemfører projekt andetsteds i byen.
Onsdag 20. maj 2020 kl. 17:30

CT/LC/PK
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