Bestyrelsesmøde i Hedensted Golf Klub
Onsdag den 15. marts 2017 kl. 17.30

Deltagere: Formand: Per Kristensen (PK), Næstformand Karsten Fabrin (KF),
bestyrelsesmedlem Niels Jørgen Søndergaard (NJS), bestyrelsesmedlem Karen Ebdrup
(KE), bestyrelsesmedlem Lars Christensen (LC), bestyrelses-suppleant Tommy
Rathmann (TR), Golf Manager Michael Kongsmark (MK) ref., Claus Grabow (CG)
Dagsorden:

1. CG kommer med status for banen.
2. Godkendelse af referat fra den 23. februar 2017:
Status af punkter fra sidste møde.
3. Økonomi:
Månedsregnskab.
4. Gennemgang af foreløbig beretning for 2016
5. Næste møde

Tirsdag den 25. april 2017

6. Eventuelt
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Ad.1: CG kommer med status for banen
Banen tørrer godt op nu. Greens er dybdeprikket og tromlet. Vi forventer at vi
begynder at klippe banen op i løbet af uge 12.
18 huls banen forventes åbnet 31. marts. Måske før, hvis vi når det (hul 5) og vejret
holder.
Bunkerkanter er færdigskåret. Vi er begyndt at køre sand i, og jeg forventer det bliver
færdigt i løbet af næste uge.
Vores sliberum er færdig, og sliberne er på plads og afprøvet på vores singleklippere.
Kommende opgaver:
Bunker skal gøres færdige. Det meste skal gødes op. Alt skal klippes. Der skal
genetableres og gøres færdig ved broen på hul 5, jeg tror desværre vi bliver nødt til
at lave en midlertidig løsning.
Beskæringer, opsætning af skraldespande, opstart vanding, topdress
greens/teesteder. Drænspuling. Genetablering/reparation af div. Områder.
Banepersonale:
Janni er startet op den 6. marts – på 10 timer ugentlig, fra 1. april og 7 mdr. frem går
hun over til 20 timer ugentlig.
Arne skal starte hurtigst muligt, ellers er vi rigtig hårdt spændt for.
Frivillige:
Erling er i gang med vores materialeplads.
Jeg regner med at Egon kan rette vores kørervej af på forni, ned til hjertestien.
Maskiner:
Vores workman har flækket topstykket, så der er bestilt nyt, koster ca. 25.000 kr. alt i
alt.
Nye maskiner, har vi fået leveret følgende:
Slibeanlæg, Singleklippere, Bil med lad
Resten kommer løbende, forventet i løbet af 1-1 ½ uge.

Ad.2: Godkendelse af referat fra den 23. februar 2017:
Status af punkter fra sidste møde.
Referatet er godkendt og underskrevet.

Ad.3: Økonomi:
Månedsregnskab.
Månedsregnskabet er blevet gennemgået og vi følger budgettet.

Bestyrelsesmøde den 15-03-2017

Ad.4: Gennemgang af foreløbig beretning for 2016
Beretningen er blevet gennemgået og godkendt.

Ad.5: Næste møde
Tirsdag den 25. april 2017 flyttes til Onsdag den 26. April

Ad.6: Eventuelt
Der er kommet en forespørgsel på om klubben vil udvide sit antal af golfbiler der kan
udlejes. Det er blevet drøftet og svaret er nej, da vi på sigt ønsker at afvikle den
nuværende ordning. MK får lavet en anden løsning med forslagsstilleren.
Klubben har fået lavet en del materiale til at markedsføre ”opstart af golf” med. Flyers
vil blive delt ud og placeret i diverse forretninger. Banner vil blive ophængt stratetiske
steder i området. Der vil blive lavet Facebook konkurrence, og så har der været
annonceret i Hedensted Avis.
Der er indkøbt 75 stk. Bag Boy trollyes som vil blive brugt til Pay & Play udstyret samt
til udlåning til gæster. De vil blive placeret i garagen til højre i gården sammen med
Pay & Play udstyret.
NJS har haft en snak med Arne der ejer Rindbækgaard angående de rygter der gik
omkring at han ville til at udstykke en del af sin jord til parceller. Arne planlægger en
udstykning på mellem 20 – 25 grunde. Tidsplanen er ikke fastlagt. Der er lavet en
aftale med Arne at han prøver at indrette sine planer, så det ikke kommer til at stå i
vejen for en eventuel udvidelse af korthul’s banen til en egentlig 9-hul’s sløjfe.
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Formand: Per Kristensen (PK)

____________________________
Medlem: Karen Ebdrup (KE)
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Medlem: Steen Louie (SL)

____________________________

Næstformand: Karsten Fabrin (KF)

_______________________
Medlem: Michael Andersen (MA)

_______________________
Medlem: N.J. Søndergaard (NJS)

_______________________

Medlem: Lars Christensen (LC)
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