Bestyrelsesmøde i Hedensted Golf Klub
Tirsdag den 06. september 2016 kl. 17.30

Deltagere: Formand: Per Kristensen (PK), Næstformand Karsten Fabrin (KF),
bestyrelsesmedlem Michael Andersen (MA), bestyrelsesmedlem Niels Jørgen
Søndergaard (NJS), bestyrelsesmedlem Steen Louie (SL), bestyrelsesmedlem Karen
Ebdrup (KE), bestyrelsesmedlem Lars Christensen (LC),
Club Manager Michael Kongsmark (MK) ref., Claus Grabow (CG)
Dagsorden:

1. CG kommer med status for banen
- Maskinkøb
2. Trænersituationen
3. Godkendelse af referat fra den 27. juni 2016:
Status af punkter fra sidste møde.
4. Økonomi:
Månedsregnskab.
5. Østjysk Golf Ring:
Status
6. Velux Fonden
7. Arkitekt – Henrik Jacobsen
8. Projekt - Sø ved hul 8
9. Næste møde

Tirsdag den 26. oktober 2016

10.Eventuelt
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Ad.1: CG kommer med status for banen
- Maskinkøb

Vi har haft ekstrem vækst i græsset i år, flere klubber melder om det samme. Der har
ikke været nedgang i væksten, så alt vores tid er gået på at holde klippet.
Greens er dobbelt prikket, først med 12 mm spyd i 25 cm dybde og med 8 mm i ca.
12 cm dybde samt topdresset.
Klippehøjden på greens sænkes til 3 mm igen, for at få lidt bedre rul og hastighed til
klubmesterskab, ligeledes dobbelt klippes og tromles greens fredag – lørdag og
søndag.
Ukrudt:
Hele banen, på nær teesteder og for greens, er sprøjtet for ukrudt.
Fairway er sprøjtet med primus, semirough med ariane og hussar. Der var lidt
svidninger i semirough, men ser ud til at det kommer sig igen.
Hul 4 & 5:
Egon Holm har skaffet sponsorere til at dække udgifterne til topdress og prikning af
disse 2 huller, forventer vi går i gang i uge 38 – 39.
Skov hul 3-5-6.
Områderne er grenknust, jeg afventer tilbud på beplantning af områderne ved hul 3
og 5. hvad der skal ske bagved 6. green ser vi på senere.
Springvand:
Magnetventilen til springvandet lukker ikke om natten, så det kører hele døgnet.
Ligeledes bruger det enormt meget strøm.
Pumperne kører på rørbrud, hvilket vil sige at hvis der kommer rørbrud en dag, så
lukker de ikke ned. Vi får lavet gennemsyn af vores pumper samt springvand og så vil
vi se på om vi kan få tilskud til dette.
Banepersonale:
Jacob har vundet 4 ugers ophold til St. Andrews, han tager af sted den 2. oktober.
Maskiner:
Minimum 1 stk. fairway klipper og sidewinder skal skiftes. Der indhentes tilbud.
Forventet meromkostning til reparationer i 2017, ca. 100. t.kr.

Ad.2: Trænersituationen
Der har været kaldt to emner til samtale lige efter sommerferien. Konklusionen er den
at vi køber os noget mere tid ved at genopslå stillingen hen over efteråret og
vinteren. I den periode vil vi få drøftet, hvad det er for en form for stilling, vi vil have
besat. Vi har ligeså bedt Talal Sidani om at komme med et oplæg på et samarbejde.
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Ad.3: Godkendelse af referat fra den 27. juni 2016:
Status af punkter fra sidste møde.
Referatet er godkendt og underskrevet.

Ad.4: Økonomi:
Månedsregnskab.
Vi har gennemgået halvårsregnskabet samt regnskabet pr. 31/7. Vi er godt 400.000,bagefter på indtægtssiden i forhold til budget. Her er kontingent, café, greenfee og
company days er hovedårsagerne. Vi kan se at en del company days er flyttet til
efteråret, så her vil vi indhente en del. Mht. greenfee er vejret en del af årsagen, men
med den sensommer vi nu ser, er der håb om at det retter op på den manglende
indtægt. MK gennemgår vores kontingenter for at se hvor forskydningerne er. Mht.
café en er det den manglende indbetaling af forpagtningsafgiften der her slår
igennem.
Derimod er vi på omkostnings siden godt med. Vi har indtil nu brugt knap 140.000,mindre end budget. Og vi vil fortsat holde vores omkostninger i kort snor.

Ad.5: Østjysk Golf Ring:
Status
Med udgangen af juli måned er der i alt spillet 13.008 runder i de 7 klubber. Hos os er
der spillet total 1558 runder som gør at vi er den anden mindst spillede bane kun
overgået af Juelsminde.

Ad.6: Velux Fonden
NJS har gennemlæst fonden beskrivelse og vil prøve og se om vi kan lave et projekt
inden for deres beskrivelse. I så fald er det tanken at få lavet en gennemgang mellem
restauranten og Valhalla. Det var så tanken at det skulle gøres på samme måde som
vi gjorde da vi byggede første del af restauranten om.

Ad.7: Arkitekt – Henrik Jacobsen
NJS vil tage fat i Henrik Jacobsen som er arkitekten bag vores bane. Først for at vise
ham banen og så også for at få hans syn på hvad der eventuelt kunne gøres for at
forbedre banen. I disse samtaler vil vores chefgreenkeeper deltage.
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Ad.8: Projekt - Sø ved hul 8
Vi har set på muligheden for at skabe en sø på venstre side af hul 8 i lavningen. NJS
tager fat i kommunen og vil få lavet en skitse der viser vores tanker. Hvis det går i
gennem er det meningen at vi i løbet af vinteren vil få den lavet.

Ad.9: Projekt - Næste møde
Tirsdag den 26. oktober 2016

Ad.10: Eventuelt
Broen på hul 5: Her var der møde i tirsdags med de involverede parter. Aftalen blev at
der kommer et færdigt overslag på projektet så vi kender økonomien bag. Den
nuværende bro har det ikke godt, så planen er at den nye bro skal stå klar til næste
sæson.
Vi har nu fået ny hjemmeside. Der vil i starten være et par uhensigtsmæssige ting
som vi vil få rettet. Ellers vil vi med tiden se hvad om der skal ske ændringer. Alt er
nyt men, med tiden lærer vi den. Kontoret har lavet en mappe med ønsker/forslag til
ændringer og den vil vi se på til foråret.
NJS vil tage fat i vores medlem Niels Sundekilde, om han kunne hjælpe klubben med
at se på om solceller stadig er en god idé hernede.
Vi vil tage kontakt til lokalafdelingen af ældresagen for at høre om vi skal indgå i en
form for samarbejde.
PK tager kontakt til vores tidligere træner vedrørende de mails vi har fået fra
golfspillere/ medlemmer som han måtte have udestående med.

Til næste bestyrelsesmøde skal vi hver især komme med forslag til nye emner til den
kommende bestyrelse samt til diverse udvalg. PK sender en skitse ud med en
organisationsoversigt på.
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________________________

__________________________

Formand: Per Kristensen (PK)

Næstformand: Karsten Fabrin (KF)

____________________________
Medlem: Karen Ebdrup (KE)

____________________________
Medlem: Steen Louie (SL)

____________________________

_______________________
Medlem: Michael Andersen (MA)

_______________________
Medlem: N.J. Søndergaard (NJS)

_______________________

Medlem: Lars Christensen (LC)
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