Bestyrelsesmøde i Hedensted Golf Klub
Torsdag den 22. maj 2014 kl. 17.30

Deltagere: Formand: Per Kristensen (PK), Næstformand Karsten Fabrin (KF),
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),
Dagsorden:
1. HP kommer med status for banen og kommende år
2. Nyt fra Pro’en og status på kommende sæson
3. Indlæg fra restauranten.
4. Godkendelse af referat fra den 22. april 2014
Status af punkter fra sidste møde.
5. Økonomi:
Månedsregnskab.
6. Østjysk Golf Ring:
Status
7. Næste møde

Onsdag den 25. juni 2014

8. Eventuelt

Ad.1: HP kommer med status for banen og kommende år
Tingene lykkes rigtig godt for tiden. Det er et godt team i greenkeepergården, som
ikke kræver meget oplæring. Lige nu gror alt som bare pokker. Så dagligdagen går
udelukkende med at få klippet. Vi har problemer med stankelben i greens på
korthulsbanen. Vi er i gang med at finde et par løsninger, en af dem kunne være
opsætning af stærekasser. Vi skal have greens tilbage til tidligere stand. Vi har for
nyligt investeret i en rough klipper som kan monteres bag ved en af traktorerne. Den
er blevet prøvekørt i indeværende uge så i uge 22 vil vi se på resultatet. Indtil videre
ser det fornuftigt ud. Da vi har måtte bruge 45 arbejdsdage på halprojektet har vi
ikke kunne af tid til at få skåret bunkerkanter endnu. NJS og HP. Vil sætte sig
sammen og se på et oplæg vedrørende ”next tee” skilte til banen. De kommer med en
afgørelse på næste bestyrelsesmøde.
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Ad.2: Nyt fra Pro’en og status på kommende sæson
Vi har til dato fået startet 87 prøvemedlemmer op. De første af dem vil snart være
igennem forløbet. Så vi skal have fokus på at vi får dem meldt ind i klubben. Lars
kigger på hvad vi kan gøre markedsføringsmæssigt for at få yderligere 40
prøvemedlemmer hen over sommeren. Lars arbejder fortiden på at finde en løsning
med firmaet ”GolfStore” om at blive en del af deres koncept. GolfStore er i dag
repræsenteret i 30 klubber og ekspanderer. Lars er ligeledes i gang med at se på et
par løsningsmodeller til forbedringer på driving rangen. Michael og Lars ser på
forskellige muligheder for finansieringen.

Ad.3: Indlæg fra restauranten.
Dorthe og Helle var ikke til stede på mødet, men havde i løbet af dagen haft et møde
med NJS. Han kunne berette at det så fornuftigt ud og de fulgte deres budgetter. Men
de var også klar over at vi løbende skulle forventningsafstemme for at hjælpe
hinanden. Vi skulle være opmærksomme på at fryseskabet var begyndt at fejle, og
muligvis stod for en udskiftning.

Ad.4: Godkendelse af referat fra den 22. april 2014
Status af punkter fra sidste møde.
Referatet blev godkendt

Ad.5: Økonomi:
Månedsregnskab.
Vi er bagefter på indtægtssiden. Det er på sponsorer samt legater vi er bagefter.
Michael er i gang med sponsoraftaler pt. for ca. 100.000,- og vil derefter lave en plan
for de sidste 100.000,- der mangles for at nå budget. Mht. legater kan disse kun
søges hvert anden år, så her leder vi efter alternativer til dem vi søgte sidste år. På
udgift siden følger vi budget. Dog har HP brugt ca. 100.000,- for meget men det skal
nok nærmere ses som en periode forskydning. De ca. 300.000,- vores sponsorer har
sponseret til opbygningen af restaurant er ikke regnet med i sponsorbudgettet.
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Ad.6: Østjysk Golf Ring:
Status
Per og Michael var til formandsmøde den 6 maj. Det går godt i alle ØGR klubberne.
Alle melder om god tilslutning til begynderarrangementerne.
Man blev på mødet enige om at afslå at optage Aarhus Golf Club som medlem i ØGR.
Der er i år solgt flere kort end tidligere og indtil videre er der sammenlignet med
sidste år spillet flere runder. Der blev drøftet om vi skulle leve en turnering for
begynderne i de respektive klubber. Vi i Hedensted vil stå for at få sat det op og få
lavet et oplæg til den fremtidige matchform. Dette vil blive gjort sammen med
begynderudvalgsformændene i de respektive klubber.

Ad.7: Næste møde
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Ad.8: Eventuelt
Slaget i Hedensted Bakker blev desværre aflyst. Vi må konstatere at det har knebet
med at finde tiden og til at rekruttere frivillige til opgaven. Vi vil hen over efteråret se
på hvad vi kan gøre for at få turneringen op at så igen.
Golfavisen kommer forbi for at lave en artikel om klubben og især vores styrke (de
frivillige).
På sidste bestyrelsesmøde besluttede vi at se på om det var muligt at få ECCO touren
til Hedensted næste år hvor vi har 10 års jubilæum. NJS og MK får sat et møde op
med ECCO touren så vi kan få noget konkret på bordet.
I start juni begynder husudvalget at male bygningerne og så vil der på p-pladsen blive
lavet en test med herregårdsgrus om det også vil være brugbart derude som langs
med bygningerne.
Så har DGU sendt os et pænt takkebrev for lån af banen til deres Challenger Tour.
I forbindelse med Europa Tour turneringen i Himmerland har DGU lavet et oplæg på
et kampagnetilbud – Spil golf resten af året for 500,-. Michael kontakter DGU for at
høre hvor mange klubber der deltager i projektet. Hvis det ikke er ret mange vil vi
ikke tilmelde os.
DGU har lavet et online dialog- og rapportværktøj der hedder ”Golfspilleren i centrum”
en del klubber har tilmeldt sig systemet, men det blev bestemt at vi ikke vil benytte
os at tilbuddet.
Firmaet Frejo & Steen har for ØGR lavet et oplæg på et tilbud om at de frivillige i de 6
klubber kunne komme på kursus hen over vinteren. Ved at lave et i ØGR regi vil den
samlende kursus udgift være ca. 5.000,- pr. klub. Det blev besluttet at takke nej til
tilbuddet.
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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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