
  Bestyrelsesmøde den 23-03-2015 

Bestyrelsesmøde i Hedensted Golf Klub 
Mandag den 23. marts 2015 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),  
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 Proén  
 

3. Godkendelse af referat fra den 24. februar 2015: 
Status af punkter fra sidste møde. 

4. Økonomi: 
Månedsregnskab.            

5. Østjysk Golf Ring: 
Status  

6. Gennemgang af foreløbig beretning for 2014    
 

7. Næste møde Torsdag den 23. april 2015 
    

8. Eventuelt 
 
  
 
 
Ad.1: HP kommer med status for banen og kommende år 
 
Vinterskaderne er meget massive i år, så HP foreslår en ny strategi til næste vinter. 
Jeg har mange løsningsforslag, som jeg har haft mere eller mindre succes med 
gennem snart 40 år.  
 
Vi er langt med nye skraldespande og skilte – tror vi bliver færdige medio april. 
 
Vi er langt med oprydning og systematisering af laderne og værkstedet – færdiggøres 
i løbet af 2015.  
 
Vi er langt med depotpladsen bag laden – vi får fjernet det sidste inden Påske. 
Herefter vil vi vente til efteråret med opbygning af bund og sider alt efter, hvor mange 
penge vi har. 
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Vi er langt med projektet omkring træerne ml. p-plads og lade – jordarbejde 
færdiggøres forhåbentlig medio april, og såning medio maj. 
 
Udvidelse af hul 8 i venstre side er drænet og planeret – jordarbejde færdiggøres 
forhåbentlig medio april, og såning medio maj. Den nye sti på hul 8 færdiggøres 
forhåbentlig primo maj, så vi kan så den til. 
 
Opsætning af 18-huls banen er på plads inden Påske. Der kommer rigtig mange små 
ændringer, som kun det meget erfarne øje kan se. Lidt kontrolleret rough mellem rød 
og gul tee. Bænke og skilte kommer til at stå helt anderledes, så pasningen bliver 
nemmere uden, at det går ud over oplevelsen. Flere andre småting for at optimerer 
banepasningen yderligere. 
 
Vi arbejder på at få de sidste 21 dæksler færdiggjort hurtigst muligt, men tror kun vi 
kan nå dem i semirough inden sæsonen rigtig går i gang. Der er bl.a. rigtig mange i 
det nye stykke ved husene på hul 2 og 3. Vi har i år allerede repareret 4 dæksler, som 
har generet os siden banestart – ligesom vi tidligere har gjort meget på dette område 
– vi har rigtig mange brønddæksler, og det bliver godt at få dem på GPS ud fra det 
program, som Michael har vundet. 
 
Vi bliver nok nødt til at betale os fra ventiludskiftning pga. tidsmangel. 
 
Vi er ved at fjerne en del af jordstakken på hul 3, ligesom vi har brændt 2 bål af, som 
vi har fået klager over. Jeg prøver at låne en 12 tons gravemaskine hos Cato til at 
gøre den resterende del af jordstakken accepttabel.  
 
Vi er langt med de nye teesteder på hul 13 og de bliver åbnet sammen med resten af 
banen. Herudover arbejder vi videre med tee 5 og 7, hvor især hul 7 er prioriteret. 
 
Hul 17 er meget medtaget pga. det meget våde efterår. Vi har nu vertidrænet hele 
hullet 1,5 gange, så der skal nok komme gang i græsset i løbet af forsommeren. 
Herudover har vi brugt meget tid på at rydde op i skovkanten, hvor jeg har beskåret 
efter gældende lovgivning – dvs. alle grene på vores grund må beskæres, og så har vi 
ryddet op efter træfældningen som aftalt med Røde Mølle. Ligeledes har jeg fjernet 2 
kæmpestore stubbe til venstre for green inde i skoven, så efter såning af dette areal 
er hullets forløb nu på plads. Man kan på sigt snakke om tilførsel af flere bunkers på 
hullet, men vi har rigeligt at lave i denne sæson, så lad os se, hvad spillerne siger, når 
fairwayen er klippet. I hvert fald ser det rigtig godt ud i venstre side af hul 17 med 
den massive oprydning og planering af jorden. Kørevejen færdiggøres på et andet 
tidspunkt, da materialerne er ret dyre – stabilgrus og stenmel til godt 20.000. 
 
Rating og opmåling af banen (Finn) er i fuld gang, og dette har min personlige 
prioritering. 
 
Vi har fået en ny fungerende mekaniker, som er meget dygtig og han har især fået 
løst flere el-udfordringer på nogle af vores maskiner. Han er i jobrotation i 6 måneder, 
og er helt sikkert en fremtidens mand, hvis vi har økonomi til det. Han er muligvis en 
del overkvalificeret til HGK, men han siger det passer ham rigtig godt med at arbejde 
under ansvar. Herudover har vi gengangeren Christian, som er en meget stabil og 
yderst dygtig mand ansat i sæsonen. Jacob og Lennart er under lærlinge kontrakt, og 
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Lennart virker meget motiveret og falder godt til. Arne hjælper os om morgenen 
mandag, onsdag og fredag på de store klippedage. Helle møder 8-16, så hun kan 
vaske maskiner, når vi går hjem samt især passe de flyttede træer og andre 
nyplantede træer.  
 
 
Ad.2: Nyt fra Proén 
 
Invitationerne til de prøvemedlemmer der ikke nåede at komme ind i vinters bliver 
sent ud snarest. 
 
Vores ”sandkasse” golfere starter op ultimo april. 
 
Det nye juniorudvalg der blev dannet ved årsskiftet er godt i gang, men mangler lidt 
feedback fra bestyrelsen. Lars følger op på dette.  
 
Der er materialer på vej til Driving Rangen fra Titleist, så snart tingene kommer, vil 
det blive sat op. 
 
Butikken vil i år få samme åbningstider som i 2013, da Lars ikke har nogen assistent.  
 
Ad.3: Godkendelse af referat fra den 24. februar 2015: 
Status af punkter fra sidste møde. 

Referatet blev godkendt.  

Ad.4: Økonomi: 
Månedsregnskab. 
 
Som det ser ud pt. følger vi budgettet.  
 
 
Ad.5: Østjysk Golf Ring: 
Status  

Der er kommet en ansøgning fra yderligere en klub om at blive optaget i ØGR. 

Formændene vi på næste bestyrelsesmøde den 5 maj i ØGR drøfte dette. 

Vi har som udgangspunkt ikke noget imod at der optages flere klubber, men vi 
afventer holdningen hos de øvrige klubber.  
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Ad.6: Gennemgang af foreløbig beretning for 2014 

PK har sendt beretningen ud til bestyrelsen og alle har sagt ok for den. 
 
Ad.7: Næste møde  
 
Torsdag den 23. april 2015 
 
Ad.10: Eventuelt 
  
Ma & SL gennemgik oplægget til jubilæet. Der vil være en masse aktiviteter startende 
med et lotteri. I fødselsdagsugen vil alle sejl blive sat for at fejre klubben.  
________________________                               __________________________ 

Formand: Per Kristensen (PK)                                    Næstformand: Karsten Fabrin 

(KF) 

 

 

____________________________                               _______________________ 

Medlem: Karen Ebdrup (KE)                                      Medlem: Michael Andersen 

(MA) 

 

 

____________________________                               _______________________ 

Medlem: Steen Louie (SL)                                        Medlem: N.J. Søndergaard (NJS) 

 

 

____________________________                               _______________________ 

Medlem: Mark Vildbrad (MV)                                          


