
  Bestyrelsesmøde den 27-11-2017 

Bestyrelsesmøde i Hedensted Golf Klub 
Tirsdag den 06. marts 2018 kl. 17.30 

 
 
Deltagere: Formand: Per Kristensen (PK), Næstformand Lars Christensen (LC), 

bestyrelsesmedlem Karen Ebdrup (KE), bestyrelsesmedlem Kari Martinsen (KM), 
bestyrelsesmedlem Ole Korsholm (OK), bestyrelses-suppleant Tommy Rathmann 

(TR), Golf Manager Michael Kongsmark (MK) ref., Chef Greenkeeper Claus Grabow 
(CG) 
 

Dagsorden: 
 

 
1. Godkendelse af referat fra den 25. januar 2018: 

Status af punkter fra sidste møde. 

2. MK kommer med status for klubben. 

3. CG kommer med status for banen. 

4. PK kommer med status på økonomi: 
Månedsregnskab           

5. Forslag til generalforsamlingen (Steen og Karen er på valg) 

 
6. Generalforsamling 2017 

 
7. Bordet rundt – hvert udvalg kommer med sit 

8. Eventuelt. 

 
9. Næste møde Mandag den 30. april 2018 
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Ad.1: Godkendelse af referat fra den 25. januar 2018: 
Status af punkter fra sidste møde. 

Godkendt og underskrevet. 

 
 

 
Ad.2: MK kommer med status for klubben. 

MK er i gang med at gen- og nytegne sponsoraftaler for 2018, og sælge 

arrangementer. Der er lavet en del tilbud, så nu må vi se om vi er 
konkurrencedygtige nok, da priserne fra andre klubber bliver mindre hvert år. 

  

Vintertræningen har været en stor succes i hallen på Lundagervej. Der har 
været 7 hold ud over junior træningen. 

 
Omklædningsrummene har fået skiftet blandingsbatterier og brusere. 

 
Der er søgt legater hos Isabella Fonden samt i Udviklingspuljen, Hedensted 

Kommune. Og så arbejdes der på et til Den Jyske Sparekasses Fond. 
 

Vi har været i gang med at hjælpe Just Kristensen med måtter og udstyr i 
forbindelse med åbningen af udstykningen nord for banen. 

 
Og så er der blevet lavet materiale til markedsføring af nye golfspilere samt 

Golfens Dag. 
 

Plan for banens dag er blevet udarbejdet og så må vi se, hvor mange der 

kommer og hjælper til. 
 

Boldmaskinen er nu blevet lavet og kan køre så snart, der kommer bolde i 
igen. 
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Ad.3: CG kommer med status for banen. 

 

 

Vi venter på forår. Som det er lige nu, er det begrænset hvad der kan laves ude på 
banen, desværre. Det hårde vejr og sneen er kommet meget sent og vil uden tvivl 
give os udfordringer den næste måneds tid. 

 
Af afsluttede og igangværende projekter kan nævnes flg.:  

 
 Vi har fået beskåret de hegn der har været til gene for spillet og klipningen af 

banen. 

 De planlagte træer ved putting green er fældet, vi mangler at fjerne stubbene. 
 Alle maskiner er serviceret, vi mangler dog nye bremsere på Workman. 

 Vi er i gang med at etablere græs-tee på driving rangen, er sat på pause 
grundet vejret. 

 Vi er i gang med at lave dræn på hul 4, der skal graves ca. 350 meter, er på 

pause grundet vejret. 
 Der er lavet APV for greenkeeperne. 

 Indberetning af sprøjtemidler til greendata (miljøstyrelsen)  
 Vi udnytter det dårlige vejr til at give greenkeepergården en kærlig hånd 

indvendig, der bliver malet vægge og gulv i værkstedet, og mandskabs 

faciliteterne males, med hjælp fra Karen. 
 Jeg er i gang med at gennemgå forsikringer, mht. frivilligt arbejde, samt 

forsikring af løsøre/indbo i greenkeeper gården. 
 

 Kristian og Claus havde møde med Lene Kofoed fra kommunen, fredag den 2. 

marts, ang. ideen om en ny sø ved hul 5/6, hun var ikke begejstret for ideen, 
men ser det som en bedre ide, at vi udgraver den eksisterende, hun kommer 

tilbage til maj, når væksten er i gang, for at se hvad der er af liv i området. 
 
 

 
Nu håber vi bare på bedre vejr hurtigst muligt, så vi har en chance for at få gjort 

banen klar til spil omkring starten af april. 
 

 
Personale: 
 

Chris starter i klubben mandag den 12 marts, efter 7 ugers skoleophold. 
Lennart er på skole i uge 13 og 14, det er hans sidste skoleophold inden 

svendeprøven til september. 
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Ad.4: PK kommer med status på økonomi: 

Månedsregnskab. 

 
Budgettet for 2018 er fastlagt og endeligt godkendt. 

Månedsregnskabet følger stort set budgettet. 
 

For at lette kontorets arbejde vil vi gøre arbejdsgangen med optælling og bogføring af 
greenfee anderledes, da denne håndtering er en meget tung proces. Det betyder at 
muligheden for revision på området begrænses. Bestyrelsen er indforstået hermed.  

 
 

Ad.5: Forslag til generalforsamlingen (Steen og Karen er på valg) 
 

Både Steen og Karen modtager genvalg. 

Passussen i vedtægterne §6 som siger  

”Indkaldelse sker elektronisk via mail. Til husstande uden mail fremsendes indkaldelse 

skriftligt. Indkaldelsen skal udsendes med mindst 14 dages varsel med angivelse af 
dagsorden.”  

Ændres til  

”Indkaldelse sker elektronisk via mail. Indkaldelsen skal udsendes med mindst 14 
dages varsel med angivelse af dagsorden.” 

Der er indkommet et forslag fra et medlem vedrørende udlejning af golfbiler. 

Bestyrelsen har læst forslaget igennem og stiller et andet forslag som modsvar til det 
indkommende. 

Ad.6: Generalforsamlingen 2017 
 

PK’s beretning er delt rundt og kommentarer er knyttet dertil, så den er på plads. 
 
CG vil fremlægge status for banen og hvad der skal ske på banen i den kommende 

sæson. 
 

Anette vil fortælle om hvad hun har af initiativer i restauranten for den kommende 
sæson. 

 
Og så vil TR fortælle om en ny mulighed for at støtte klubben ved at donere en lille 
gave til klubben. 
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Ad.7: Bordet rundt – hvert udvalg kommer med sit 

KE: Brian Osvald kommer den 13 marts og holder en sjov regel aften. De enkelte 

udvalg er inviteret til et Golfbox turneringskursus, der afvikles ultimo marts.  

KM: Der er store udfordringer i at søge fonde til vores store projekter. KM vil i 

samarbejde med NJS forsøge at få lavet detaljeplaner for projekerne.  

LC: Projektmappen skal være tilgængelig for alle så alle kan se hvilke projekter der er 
i gang og hvilke der er tanker om. Mappen står på kontoret.  

LC efterlyser aktiviteter som vi kan søsætte i sommerferien. Her tænkes på 
markedsføring af vores El standere til campisterne osv. 

OK: Eliteudvalget og OK laver i samarbejde et oplæg på aktiviteterne for udvalget 
samt et budget. 

Juniorudvalget vil se på om det er muligt at oprette et samarbejde med Juelsminde på 

ungdomssiden. 

Klubben vil være med i kommunens tilbud i sommerferien der hedder ”Aktiv ferie”  

Der er et ønske om at short game banen bliver lavet igen i år. CG og OK ser på 
mulighederne. 

 

 
Ad.8: Eventuelt. 

 
Der var intet under dette punkt. 
 

 
 

Ad.9: Næste møde Mandag den 30. april 2018 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 



  Bestyrelsesmøde den 27-11-2017 

 
 

 
 
________________________                               __________________________ 

Formand: Per Kristensen (PK)                        Næstformand: Lars Christensen (LC) 

 

 

____________________________                               _______________________ 

Medlem: Karen Ebdrup (KE)                                     Medlem: Ole Korsholm (OK) 

 

 

____________________________                               _______________________ 

Medlem: Steen Louie (SL)                                        Medlem: N.J. Søndergaard (NJS) 

 

 

____________________________                               _______________________

Medlem: Kari Martinsen (KM)                                          


