
  Bestyrelsesmøde den 24-02-2015 

Bestyrelsesmøde i Hedensted Golf Klub 
Tirsdag den 24. februar 2015 kl. 17.30 

 
 
Deltagere: Formand: Per Kristensen (PK), Næstformand Karsten Fabrin (KF), 
bestyrelsesmedlem Niels Jørgen Søndergaard (NJS), bestyrelsesmedlem  
Karen Ebdrup (KE), bestyrelsesmedlem Mark Vildbrad (MV), bestyrelses-suppleant 
Tommy Rathmann (TR), Club Manager Michael Kongsmark (MK) ref.,  
Chef greenkeeper Hans Peter Ingvorsen (HPI) 
 
Dagsorden: 

 
1. Indlæg fra Kim Uldahl omkring ”Golfspilleren i centrum” 

 
2. HP kommer med status for banen og kommende år 

 
3. Nyt fra Proén  

 
4. Godkendelse af referat fra den 28. januar 2015: 

Status af punkter fra sidste møde. 

5. Økonomi: 
Regnskab 2014.            

6. Østjysk Golf Ring: 
Status  

7. Generalforsamling 2014: 
Kontingentsatser / Medlemsbidrag – Steen og Karen er på valg 

8. Gennemgang af foreløbig beretning for 2014    
 

9. Næste møde Mandag den 23. marts 2015 
    

10.Eventuelt 
 
  
 
Ad.1: Indlæg fra Kim Uldahl omkring ”Golfspilleren i centrum” 
 
Udviklingskonsulent Kim Uldahl fra DGU var inviteret til at fortælle om deres nye 
værktøj ”Golfspilleren i centrum”. Kim gennemgik systemet for bestyrelsen og 
ledelsen. Efterfølgende valgt at bestyrelsen at sige ja til at klubben køber og benytter 
systemet i 2015.  
 
Ad.2: HP kommer med status for banen og kommende år 
 
Planerne for 2015 & 2016er ved at være på plads. Bemandingsplanerne er ligeså ved 
at falde i hak. I 2015 vil vi have 3 rotationsmedarbejdere tilknyttet. 
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Projekterne i 2015 vil primært være bunkers, udskiftning af 7 ventilbokse til 
vandingsanlægget samt vandingsanlægget på korthulsbanen.  
Og så skal området omkring den nye greenkeepergård færdiggøres. Greenen på hul 6 
skal blotlægges for træer. HP indhenter skriftligt tilbud på dette skovarbejde.  
 
 
Ad.3: Nyt fra Proén 
 
Lars kunne desværre ikke deltage i mødet så punktet udgår 
 
Ad.4: Godkendelse af referat fra den 28. januar 2015: 
Status af punkter fra sidste møde. 

Referatet blev godkendt.  

Ad.5: Økonomi: 
Regnskab 2014. 
 
Regnskabet 2014 viser et overskud på Kr. 3.550,-. Det er ikke helt som budgetteret, 
men stadig et plus. Grundet vores store aktivitets niveau er vi blevet noget presset på 
vores likviditet. Vi vil få lavet en plan for hvordan vi kan få den forbedret, men det vil 
samtidig også begrænse vores aktivitetsniveau. Bestyrelsen vil følge dette nøje.  
 
 
Ad.6: Østjysk Golf Ring: 
Status  

Der er ikke kommet meget gang i ØGR endnu. Men vi har kun hørt positiv omtale, at 
Aarhus Golf Club er blevet optaget.  

Skanderborg Golfklub har værtsskabet i år. 

 
 
Ad.7: Generalforsamling 2014: 
Kontingentsatser / Medlemsbidrag – Steen og Karen er på valg 

PK & MK vil lave et oplæg til generalforsamlingen med kontingentsatserne til 2016. 
Medlemsbidraget vil som aftalt på sidste års generalforsamling blive opkrævet ved 
næste kontingentindbetaling.  
Steen Louie og Karen Ebdrup er på valg i år og ønske begge genvalg. 
 
Ad.8: Gennemgang af foreløbig beretning for 2014  
 
PK var ikke kommet så langt med oplægget, så vi gennemgår det på næste møde. PK 
opfordre alle i bestyrelsen til at komme med indput. 
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Ad.9: Næste møde  
 
Mandag den 23. marts 2015 
 
Ad.10: Eventuelt 
  
NJS har afholdt møde angående vores garageprojekt. MK færdiggør kontrakterne på 
lejeaftalerne.  
Vi vil gennem system ”Ingenium” få fremstillet baneguides til en kommende sæson. 
HP får målt banen op elektronisk og sat ind i dette system, så der kan genereres en 
baneguide.  
Vi vil få renoveret vaskepladsen, så der bliver 3-4 luftpistoler og lidt bedre/pænere 
forhold. Dette tager ”Husudvalget” sig af. 
Langs greenkeeperbygningen ud mod parkeringspladsen vil der blive laver en 
overdækning, hvor udlejnings golfbilerne vil komme til at stå. 
I løbet af det tidlige forår vil ”Husudvalget” sørge for at gårdspladsen samt 
terrasserne vil blive fejet i bund.  
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_________________________                               __________________________ 

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)                                          


