Bestyrelsesmøde i Hedensted Golf Klub
Torsdag den 23. februar 2017 kl. 17.30
Deltagere: Formand: Per Kristensen (PK), Næstformand Karsten Fabrin (KF),
bestyrelsesmedlem Niels Jørgen Søndergaard (NJS), bestyrelsesmedlem Steen Louie
(SL), 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 30. januar 2016
3. Forslag til generalforsamlingen (Lars, Michael og Niels Jørgen er på valg)
4. Generalforsamling 2016
5. Økonomi:
Budget 2017 / Regnskab 2016
6. Næste møde

15/3-17

7. Eventuelt

Bestyrelsesmøde den 23-02-2017

Ad.1: CG kommer med status for banen
Banen ser fornuftig ud, dog meget våd.
Greens er stadig rigtig fine, stadig ingen tegn på sygdom, de bliver nemme at få i
gang til sæson start.
Jeg forventer vi begynder at klippe greens i løbet af 2 uger – alt efter vejret.
18 huls banen er fortsat lukket.
Vi er ved at skære bunkerkanter, jeg reger med at vi er færdige med at skære dem på
mandag, uge 9. Der bliver kørt sand i, i uge 11.
Vores sliberum er snart færdig.
Jeg har fået tilbud hjem ang. hul 17 og 18, der er stor forskel i prisen.

Kommende opgaver:
Bunker skal gøres færdige, det sidste rough skal høstes, greens og teesteder skal
prikkes. Det meste skal gødes op. Der skal genetableres og gøres færdig ved broen på
hul 5.
Forsikring maskiner:
Der tegnes ansvarsforsikring på de nye maskiner. De er dækket for brand, tyveri og
vandskade gennem indboforsikringen.
Banepersonale:
Der er en rigtig god stemningen blandt greenkeeperne.

Ad.2: Godkendelse af referat fra den 30. januar 2017:
Status af punkter fra sidste møde.
Referatet er godkendt og underskrevet.

Ad.3: Forslag til generalforsamlingen
(Lars, Michael og Niels Jørgen er på valg)
Lars Christensen og Niels Jørgen genopstiller Michael ønsker ikke genvalg
Karsten Fabrin vil gerne tage en pause, hvis vi kan finde endnu et nyt
bestyrelsesmedlem.
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Ad.4: Generalforsamling 2016
Mk laver et skema som tidligere over vores kontingenter som viser bestyrelsens
oplæg til kontingentet i 2018.

Ad.5: Økonomi:
Budget 2017 / Regnskab 2016
Årets regnskab for 2016 blev gennemgået og godkendt.
Ligeså blev budgettet for 2017 gennemgået og godkendt.

Ad.6: Næste møde
Mandag den 15. marts 2017

Ad.8: Eventuelt
MK er ved at få lavet en fælles elektronisk kalender som kan benyttes af alle ansatte i
klubben.
NJS har lavet et oplæg til kommunen vedrørende en opgradering af hjertestien,
området øst for golfbanen og skovområdet fra hul 16 til stien ved korthulsbanen. Med
400 nye udstykninger øst for golfbanen bliver der brug for bedre stiforbindelser og
opgradering af hele det rekreative område. Ideen er at lave en sløjfe på hjertestien,
så den føres forbi vores klubhus. Det forsøges om der kan skaffes opbakning fra
kommunen og eventuelt tilskud fra RealDania.
Broen ligger der nu efter et fantastiks arbejde af en flok frivillige. Der vil være lidt
små rettelser, men de vil ske så snart at området er tørt nok til at vi kan arbejder
dernede igen.
Arne der ejer Rindbækgaard som er den jord der støder op til korthulsbanen hul 8 er
efter vores oplysninger ved at overveje, om han skal udstykke området. NJS tager en
snak med ham om hans planer.
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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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