Hedensted Golfklub
Referat fra bestyrelsesmøde 20. maj 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), Pro
Anders Smidth Hansen (ASH), Manager Claus Trier (CT)
Fraværende: Greenkeeper Claus Grabow (CG), Bestyrelsesmedlem Niels Peter Madsen
(NPM)
Emne
Gennemgang af
referat fra sidste
møde
Konstituering af
bestyrelsen
Status på åbning af
klubben / Corona

Beskrivelse
Ingen bemærkninger
Lars Christensen skifter efter eget ønske post fra
næstformand til bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen
takkede Lars for indsatsen som næstformand.
Jens Peter Madsen er valgt som ny næstformand.
Der er god tilgang af nye medlemmer til klubben,
hvilket til dels kan skyldes Corona situationen
med mange hjemsendte, men også øget
annoncering på sociale medier. Vi ser frem til
yderligere åbning ift. forsamlingsforbudet.

Ansvarlig

Deadline

CT

Nyt oplæg på
golfsimulator fra
Teebox

Der forhandles med Teebox, og der er taget priser PK / LC /
hjem på en evt. ombygning af bagrummet for en
CT
egen løsning. Det blev besluttet at undersøge en
evt. egen løsning med pavillon som den teebox
tilbyder, og tage dette med på næste møde
sammen med de 2 andre muligheder.

Diverse

Der laves juniordag den 27/6 – uden
overnatnining.

CT / OK

Caféen – Der skal laves et budget. Indkøbsaftaler
undersøges for evt. bedre vilkår.

LC / CT

De frivillige mangler en vogn med lad da den
gamle Workman ikke kan længere. Det blev
besluttet at der ikke skal repareres mere på den,
vi må klare os uden.

LC
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Næste møde

Vi laver inden næste sæson en Businesscase på
udlejning af golfbiler for at få overblik over behov
og optimere indtægter.

DF / CT

Anders er på 25% af budget for året nu. Det
skønnes muligt at nå budgettet.

ASH

Vi undersøger muligheden for at lave
prøvemedlems forløb over sommeren.

ASH

Torsdag 25. juni 2020 kl. 17:30
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