Hedensted Golfklub
Referat fra bestyrelsesmøde 25. februar 2020
Deltagere:
Formand: Per Kristensen (PK), Næstformand Lars Christensen (LC), bestyrelsesmedlem
Niels Jørgen Søndergaard (NJS), 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)
Emne
Gennemgang af
referat fra sidste
møde

Beskrivelse
Arbejdsgruppe nye medlemmer – der satses
på Facebook rekruttering marts-april

Ansvarlig
CTK

Deadline
Nu

Kontingent – nuværende kontingent
fastholdes (med normal regulering) og
fremtidige medlemskaber koster f.eks. 7400
uden indskud. Til næste møde præsenteres
endelig plan for dette

CTK / PK

17.03.2020

Status klubben

Sponsoraftaler ca. 50% gennemgået, der er et
par enkelte frafald af sponsorer. Der er lavet
sponsorpakker med det formål at arbejde hen
mod mere ens struktur på sponsoraterne. Der
har været OK respons på dette og nogle
sponsorer hæves på den måde en smule i
sponsoraterne.

CTK

Der forsøges med Facebook annoncering for at CTK
få tilmeldinger til begyndergolf.

Mar/apr

Shoppen – der kommer 2 tilbud ud til
bestyrelsen fredag

29.02.2020

CTK

Golfrejser – Mulligan rejser, Golf Plaisir,
AS
Green2Green kontaktes og der laves budget og
findes dato og rejsemål ASAP
Status banen

Der sættes samme mål for vedligehold som
sidste år.

CG

Banen skal have længere sæson – der skal
sand og dræning til, triobanen prioriteres. Der

CG

Status økonomi
Status ØGR

Bordet rundt
Eventuelt

laves en prioritet med udgangspunkt i 100.000
kr. ekstra til banen.
Regnskabet for 2019 viser et lille plus som
forventet, og er dermed tilfredsstillende.
Der er lavet et maks. for antal spillede runder
pr. klub. Vi skal have meldt dette ud til
medlemmerne, men først skal afklares
hvordan vi styrer dette, på det kommende
ØGR møde.
CTK sætter datoer i kalenderen for kommende
bestyrelsesmøder, skiftende ugedage.

CTK

CTK

April

Der nedsættes et udvalg til planlægning af
kommende fødselsdagsarrangement, dette
bliver Sten, Karen, Kari og Claus.
På den kommende generalforsamling kan vi
tage nøgler med til boldautomaten og sælge
dem der.
Næste møde

17. marts 2020 kl. 18:00

Nu

CTK

