Bestyrelsesmøde i Hedensted Golf Klub
Tirsdag den 22. april 2014 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 Mark Vildbrad (MV), Club Manager Michael
Kongsmark (MK) ref., Lars Rysgaard (LRY), Hans Peter Ingvorsen (HPI), Helle
Thrane/Dorte Kobel
Dagsorden:
1. Bestyrelsen konstituere sig
2. HP kommer med status for banen og kommende år
3. Nyt fra Pro’en og status på kommende sæson
4. Indlæg fra restauranten.
5. Godkendelse af referat fra den 25. marts 2014
Status af punkter fra sidste møde.
6. Økonomi:
Månedsregnskab.
7. Østjysk Golf Ring:
Status
8. Sekretariatet samt Vandboring
9. Næste møde

Torsdag den 22. maj 2014

10. Eventuelt
-

Orientering status renovering
Orientering planlagte opgaver huslauget
Økonomi renovering lån?
Dresskode - forslag vedlagt
Ecco tur 2015? Skal vi?
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Ad.1: Bestyrelsen konstituere sig.
Per Kristensen og Karsten Farin blev genvalgt som henholdsvis formand og
næstformand.

Ad.2: HP kommer med status for banen og kommende år
Vejret har jo vist sig fra den gode side til stor gavn for banen. Og med de to nye
medarbejdere i greenkeepergården ser HP frem mod en rigtig god sæson med et godt
team. Vi har en del gødning liggende der ikke har den effekt, vi kunne ønske os. HP
vil gerne bede om en ekstra bevilling for at kunne købe noget andet gødning i stedet.
HP fik tilsagn om ekstra Kr. 20.000,- til gødning.
Den ene leasing aftale på vores maskiner udløber i 2015. Og da vores roughklipper
ikke har det så godt, vil HP gerne, at den blev skiftet til en traktor der vil kunne
bruges sammen med en efterløber og derved erstatte roughklipperen. Per og HP
sætter sig sammen og ser på hvad der kan lade sig gøre.
Der er en del fedtklatter på greens. De stammer fra vores maskiner. HP vil indskærpe
overfor greenkeeperne om at få det løst fremover. Vores 18-huls bane får meget ros,
desværre gælder det ikke vores korthulsbane. HP vil sørge for at prioritere det
anderledes, men gør opmærksom på, at det er omkostningstungt at få korthulsbanen
op i niveau.
HP har lovet kommunen, at en del af de områder der er fældet træer i, vil blive fræset
og genbeplantet og kommunen vil så komme og syne området så snart vi ønsker det.

Ad.3: Nyt fra Pro’en og status på kommende sæson
Vi har pt. 55 prøvemedlemmer, så det ser ud til at være en rigtig god markedsføring
vi har lavet. Til de første juniortræninger har der været 33 unge mennesker, så her er
der også god fremgang.
Nicolai er kommet rigtig godt i gang og er faldet godt til i klubben.
Lars vil gerne, at vi ser på hvordan vi kan servicere vores medlemmer og gæster
bedre i weekenderne. Per, Michael og Lars sætter sig sammen og prøver at finde en
på en løsning.
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Ad.4: Indlæg fra restauranten.
Restauranten er ved at have været hele vejen rundt til klubbens forskellige grupper.
Så det er faldet på plads.
Der blev talt om lukningen om mandagen. I henhold til forpagtningsaftalen har
restauratørerne lov til at holde lukket om mandagen og de ønsker at bruge den ret, så
de kan få hvilet ud efter 6 lange dage i løbet af ugen. Mange medlemmer har udtrykt
utilfredshed med lukningen, men det står ikke umiddelbart til at ændre. For at
servicere medlemmerne bedst muligt vil vi sørge for at lokalerne er åbne om
mandagen og i shoppens åbningstid, vil der kunne købes øl og vand der. De mandage
hvor der er turneringer om aftenen, vil restauranten være åben i begrænset omfang.

Ad.5: Godkendelse af referat fra den 25. marts 2014
Status af punkter fra sidste møde.
Referatet blev godkendt

Ad.6: Økonomi:
Månedsregnskab.
Vi følger vores budget på de fleste punkter. Dog er vi stadig bagefter på vores
sponsorater, som er en udfordring. Der ligger stadig kontrakter som er mundtligt
aftalt, men som skal lukkes. Vi tror stadig på at vi når budgettet, men det er en
udfordring at finde og generere nye sponsorater.
Vi er pt. 992 medlemmer i klubben, når alt er optalt.

Ad.7: Østjysk Golf Ring:

Status
Vi har i ØGR fået en forespørgsel fra Aarhus Golf Club om at blive optaget i ØGR. Vi
indstiller herfra klubben, at vi umiddelbart er er positive overfor en udvidelse med
Aarhus Golf Club. Det vil på formandsmødet den 06-05-14 blive drøftet og afgjort.
Ad.8: Sekretariatet samt Vandboring
Det har fra sekretariatets side længe været et ønske om at få sat en skranke op ude
foran døren til kontoret. Samtidig vil vi sætte en rude i døren ind til kontoret så vi kan
holde øje med om, der er kunder. Når døren til kontoret står åben sidder vi i træk og
det ønsker vi ikke.
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Vi er gået i gang med at undersøge, hvad det koster at blive tilkoblet den offentlige
vandforsyning, som alternativ til vores egen boring/pumpe der løbende kræver en del
vedligeholdelse.

Ad.9: Næste møde
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Ad.10: Eventuelt
Inden for kort tid vil p-pladsen blive færdiggjort med herregaardsgrus. Samtidig vil
der blive sat vejledningsskilte op og den stump vej, der er ved 1.tee vil blive lukket. I
starten med store sten for senere at blive gravet op og der vil så blive sået græs.
Hovedbygningerne vil blive malet og de sidste depotrum vil blive tømt og renoveret.
Vi har stadig problemer med kloaklugt, og der arbejdes med forskellige løsninger.
På generalforsamlingen fik vi lov til at optage et lån til renovering. Vi er blevet
kontaktet af et af klubbens medlemmer, der gerne vil låne os op til 500.000 kr.
rentefrit. Bestyrelsen er meget glade for tilbuddet, og PK og NJS vil tage et møde med
medlemmet for at se, om der kan komme en aftale på plads.
Der vil blive opsat skilte med etikette regler. Dog udformet på en humoristisk måde.
Vi overvejer om vi skal byde ind på ECCO turen i 2015 hvor det er vores jubilæumsår.
Kan vi finde sponsorer og hjælpere er bestyrelsen indstillet på at vi sender en
ansøgning.
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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: Niels Jørgen Søndergaard (NJS)

_______________________

Medlem: Mark Vildbrad (MV)
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