Bestyrelsesmøde i Hedensted Golf Klub
Mandag den 18. marts 2019 kl. 17.30
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), bestyrelses-suppleant Tommy Rathmann (TR),
Golf Manager Michael Kongsmark (MK) ref., Chef Greenkeeper Claus Grabow (CG)
Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra den 30. 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 / Regnskab 2018
5. Gennemgang af generalforsamlingen
6. Minigolfbane 2020
7. Bordet rundt – hvert udvalg kommer med sit
8. Eventuelt.
9. Næste møde

Torsdag den 25. april 2019

Bestyrelsesmøde den 18-03-2019

Ad.1: Godkendelse af referat fra den 30. januar 2019:
Status af punkter fra sidste møde.
Godkendt og underskrevet.

Ad.2: MK kommer med status for klubben.












Vi har fået lidt tilgang af golfspillere fra andre klubber som har meldt sig
ind hos os. Og til den første informationsaften for nye golfspillere har vi
fået 25 tilmeldinger.
Anden aften vil blive gennemført i starten af april for de nybegyndere der
vil starte på golf i maj.
Kontoret er blevet malet og har fået nyt inventar. Vi har været så heldige
at Middelfart Sparekasse havde inventar i overskud som vi kunne hente,
så kontoret har fået en make over.
Der nye udslagsmåtter er kommet på Driving Rangen og inden længe vil
de blive monteret med gummi tees.
Forskønnelsesarbejdet omkring terrassen er blevet færdiggjort. Og så er
alle belægningssten blevet renset, der mangles lige at blive fejet sand
ned mellem stenene.
Der er fældet et par træer mellem p-pladsen og skuret med
udlejningsbuggyerne.
Klubbens træner Anders Schmidt Hansen vil gerne benytte golfakademiet
noget mere. Så rummet er blevet rengjort og opdateret, så alle der
booker lektioner ved træneren vil få glæder af det.

Ad.3: CG kommer med status for banen.






Marts er allerede nu den vådeste nogensinde, ca. 130-125 mm er der
kommet nu, mod normal ca. 45-50 mm.
Vi havde forventet at åbne banen i forrige uge, men vi har ikke kunnet
færdes der ude.
Vi forventer at starte op med klargøringen i denne uge. Vi starter med
greens i morgen.
Vi skal ikke forvente at banen åbner før 2. april.
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Puttinggreenstænger og teemarkeringer og andet udstyr er kommet
hjem.
Vi holder banens dag den 24. marts kl. 10, hvor vi koncentrer os om
driving range.
Vi har kørt sand på de mest slidte områder på korthulsbanen, for at
skåne græsset mest muligt.
Der er møde omkring springvand tirsdag den 19. marts.

Ombygning:
 Kent Lauersen har gravet det grove ud på hul 18.
 Alle bunkers er drænet, hul 17 er der lagt bund i. Det blev sand med ler,
som stampes op.
 Resterende arbejde med bunkers forventes ca. 2-3 dage.
 Teesteder tages, så snart der kan køres på dem igen.
Øvrigt:
 Fuld mandskab fra i dag.

Ad.4: PK kommer med status på økonomi:
Månedsregnskab / Regnskab 2018
Årsregnskabet er revideret og bliver fremlagt på generalforsamlingen.
Månedsregnskabet følger budgettet.

Ad.5: Gennemgang af generalforsamlingen
Oplægget på beretningen er blevet gennemgået og alle har budt ind med tilføjelser og
nye ting.
Og så drøftede bestyrelsen hvordan de stod i forhold til indkommende forslag.
Ad.6: Minigolfbane 2020
MK lavede en præsentation af det oplæg vi har fået på anlæggelse af minigolfbane.
Det samme oplæg vil komme på generalforsamlingen.
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Ad.7: Bordet rundt – hvert udvalg kommer med sit
OK:
Der er afviklet forældre infomøde for juniorafdelingen, med stor tilslutning.
Og så har hele elitetruppen været samlet til informationsmøde hvor alle deltog.
LC:
Der er opsat målbare mål for driften sammen med de enkelte afdelinger.
Caféen og kontoret er ved at ligge sidste hånd på en folder om hvad vi kan tilbyde, og
som skal deles ud i området.

Ad.8: Eventuelt.
Bestyrelsesmødet den 31/10-19 skal flyttes til en anden dato, da der er
formandsmøde i ØGR samme dag.

Ad.9: Næste møde

Torsdag den 25. april 2019
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________________________
Formand: Per Kristensen (PK)

____________________________
Medlem: Karen Ebdrup (KE)

____________________________
Medlem: Steen Louie (SL)

____________________________
Medlem: Kari Martinsen (KM)

__________________________
Næstformand: Lars Christensen (LC)

_______________________
Medlem: Ole Korsholm (OK)

_______________________
Medlem: N.J. Søndergaard (NJS)

_______________________
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