Hedensted Golfklub
Referat fra bestyrelsesmøde 23. marts 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), Greenkeeper Claus Grabow (CG), Manager Claus Trier
(CT)
Fraværende: bestyrelsesmedlem Niels Jørgen Søndergaard (NJS),
Emne
Gennemgang af
referat fra sidste
møde
Corona herunder
plan for åbning

Status økonomi

Beskrivelse
Ingen bemærkninger, referatet underskrives ved
næste fysiske møde (Dette bestyrelsesmøde
afholdes online)
Vi afventer DGUs udmelding i denne uge, og tager
derefter en beslutning ud fra dette.
Hvis ØGR åbner gør vi også, evt. med
restriktioner.

Ansvarlig

Undersøg regler for hjemsendelse af
medarbejdere, kan vi have fordel af det?

CT

Generalforsamling
der blev diskuteret om vi skal holde det online,
det blev besluttet at udskyde
generalforsamlingen. Der indkaldes til ny, dato
besluttes efter ca. en uge.

PK / CT

Caféen
Anette har bedt om udsættelse af husleje – det er
godkendt. Vi gør hvad der er muligt for at hjælpe.
Der bookes et møde med Anette i næste uge.
Regnskab
Godkendt af revisor, er klar til godkendelse af
bestyrelsen

PK/LC/CT

Kontingent 2020 – 2021
Vedhæftede forslag til nye kontingentsatser blev
godkendt
Betaling ved indmeldelse
Ny betalingsstruktur ved indmeldelse blev
godkendt. Denne offentliggøres ikke på

Deadline

PK
CT

CT
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hjemmesiden, men kan blot omtales uden at
afsløre detaljer.
Restancepolitik
Denne blev godkendt, dog skal blokering af
spilleret først ske efter 30 dage. Det skal
undersøges ved DGU om reglerne for eksklusion
efter 3 mdr. restance kan lade sig gøre.
Politik ved udmeldelse
Nyt oplæg blev godkendt, vi forsøger med at
særlige tilfælde kan forelægges bestyrelsen til
afgørelse.
Gebyrer
Ingen PBS gebyrer, de andre gebyrer blev
godkendt (Giro/Bank/Kontant)
Status banen
Golfsimulator

Bordet rundt
Eventuelt
Næste møde

Banen klargøres til mandag 30. marts, åbning er
stadig afhængig af bestyrelsens beslutning senere
på ugen.
PK og CTK har haft møde med Teebox, der har et
færdigt koncept til opstilling af pavillon med
Trackman simulator. Der er interesse for
projektet, og vi undersøger hvorvidt det er muligt
at forhandle bedre vilkår.
Det undersøges også hvorvidt det er muligt at
skaffe lokal sponsor enten til leasing af dette
projekt eller evt. vores egen løsning.
Ingen bemærkninger
Kari foreslår at vi piller plakater ned vedr.
åbningsmatch, og udskyder matchen. Der var
enighed om at finde en dato efter den 13. april.
Mandag 20. april 2020 kl. 17:30
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________________________
Formand: Per Kristensen (PK)

__________________________
Næstformand: Lars Christensen (LC)

____________________________
Medlem: Dorthe Fuglsang (DF)

_______________________
Medlem: Ole Korsholm (OK)

____________________________
Medlem: Steen Louie (SL)

_______________________
Medlem: N.J. Søndergaard (NJS)

____________________________
Medlem: Kari Martinsen (KM)
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