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Hedensted Golf Klub 
 
Referat fra bestyrelsesmøde 25. juni 2020 
 
Deltagere: Næstformand Niels Peter Madsen (NPM) 
Bestyrelsesmedlem 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: Formand Per Kristensen (PK), Greenkeeper Claus Grabow (CG) 
 
 

Emne Beskrivelse Ansvarlig Deadline 
Gennemgang af 
referat fra sidste 
møde 

Ingen bemærkninger   

Status fra 
klubben/greenkeeper 
/træner 

Meget positiv udvikling på medlemsskaren 
fortsætter. Mængden af bookede 
træningslektioner ser fornuftigt ud, og det 
virker realistisk at nå tæt på budget på trods af 
corona. Status fra greenkeeper oplæst og 
vedhæftet. 

  

Golfsimulator  Der blev præsenteret 3 forretningsmodeller for 
golfsimulator projekt (Teebox, Egen Pavillon og 
Valhalla). Det blev besluttet at arbejde videre 
med den løsningsmodel der indebærer 
ombygning af Valhalla. Der indhentes priser og 
laves et budget, så det kan præsenteres for 
evt. investorer. 

PK  
LC 
CTK 

 

Yield management på 
greenfee 

Der blev diskuteret om mulighederne ved at 
køre dynamisk prissætning på greenfee, f.eks. 
billigere tider tidlig morgen og dyrere tider på 
attraktive tidspunkter. Det blev besluttet at 
indføre dette som et forsøg i løbet af efteråret. 
Juli tilbud blev fremlagt uden bemærkninger. 

CTK  

Billader projekt P-
pladsen 

Der er indhentet donation på 50.000 kr. fra 
NRGI Værdipuljen, og der etableres for dette 
beløb 4 stk. ladepladser på P-pladsen. Ved 
hjælp af frivillige vil det kunne lade sig gøre at 
etablere meget tæt på dette beløb.  

CTK  

Bordet Rundt Standen på Pay & Play banen skal løftes inden 
ferieperioden, vi søger hjælp fra frivillige. 
 
Juniordag lørdag - forældremøde/regelaften er 
skubbet til august. 
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Reparation af Gavl/skorsten udsættes til næste 
år. 
 
Bindingsværk ved Café skal repareres. Willy? 
 
Udskiftning af fuger - vi forsøger at få kontakt 
med Horsens Fugeteknik en sidste gang. 
 
Fødselsdagsmatchen er sat til lørdag den 22. 
august. 

 
 
 
 
 
 
 
________________________   __________________________  
Formand: Per Kristensen (PK)   Næstformand: Niels Peter Madsen (NPM)  
 
 
 
____________________________   _______________________  
Medlem: Dorthe Fuglsang (DF)   Medlem: Ole Korsholm (OK)  
 
 
 
____________________________   _______________________  
Medlem: Steen Louie (SL)    Medlem: Lars Christensen (LC)  
 
 
 
____________________________    
Medlem: Kari Martinsen (KM) 


