
  Bestyrelsesmøde den 27-11-2017 

Bestyrelsesmøde i Hedensted Golf Klub 
Torsdag den 25. januar 2018 kl. 17.30 

 
 
Deltagere: Formand: Per Kristensen (PK), Næstformand Lars Christensen (LC), 

bestyrelsesmedlem Niels Jørgen Søndergaard (NJS), bestyrelsesmedlem Karen Ebdrup 
(KE), bestyrelsesmedlem Kari Martinsen (KM), bestyrelsesmedlem Ole Korsholm (OK), 

bestyrelses-suppleant Tommy Rathmann (TR),  
Golf Manager Michael Kongsmark (MK) ref. 
 

Dagsorden: 
 

 
1. Godkendelse af referat fra den 27. november 2017: 

Status af punkter fra sidste møde. 

2. MK kommer med status for klubben. 

3. CG kommer med status for banen. 

4. PK kommer med status på økonomi: 
Månedsregnskab.            

5. PK kommer med status på Østjysk Golf Ring: 

6. Forslag til generalforsamlingen (Steen og Karen er på valg) 
 

7. Overblik over de nye tiltag vi har i støbeskeen – jf. sidste møde 
 

8. Elitetræning.  

 
9. Forsikring af frivillige 

 
10.Bordet rundt – hvert udvalg kommer med sit 

11.Eventuelt. 
 

12.Næste møde Onsdag den 28. februar 2018 
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Ad.1: Godkendelse af referat fra den 27. november 2017: 

Status af punkter fra sidste møde. 

Godkendt og underskrevet. 

 
 
 

Ad.2: MK kommer med status for klubben. 

Sponsorer: MK er i gang med at gen- og nytegne sponsoraftaler for 2018, og sælge 

arrangementer.  
 
Udenomsarealerne: Kørestien ved hul 7 er blevet forbedret. 

Og så er vi i gang med at forbedre stien fra hul 6 til hul 7. 
Flisepladsen til vores flaskecontainer og renovation er blevet lavet. 

Klar til at anlægge med fliser hvor der er topdress sand. 
 
Shop: Der laves et prøverum i shoppen efter ønske fra Christina. Christina har været 

på messe i Dubai for at bestille nye varer. 
Vintertræningen er kommet godt i gang i hallen på Lundagervej. Der er oprettet 4 

hold. 
 
Der er afviklet et internt visionsmøde for de ansatte i klubben hvor vi havde to gæste 

talere til at komme med input.  
 

Golfbiler: Der er lavet aftale med ejerne af udlejningsbilerne. Der er indgået aftale 
med et eksternt firma der vil leje os nyere golfbiler fremover. Lejen er inklusiv 

vedligeholdelse og udskiftning af bilerne hver 3 år. Der er lejet 7 biler til den 
kommende sæson. 
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Ad.3: CG kommer med status for banen. 

Banen er ekstrem våd for tiden, derfor er det desværre fortsat kun korthuls banen, 
der er åben. 
 

Vi er ved at være igennem slibning og justering af alle klippeled, så de står knivskarpe 
når vi rykker ud igen. 

 
Vi er også i fuld gang med at servicere maskinerne med nyt olie og olifiltre. 
 

Hvis alt går efter planen, skulle vi gerne være færdige med værkstedarbejde i uge 5, 
så vi kan koncentrere os om at få banen klar til den nye sæson. 

 
Af kommende opgaver i den nærmeste fremtid, kan bl.a. nævnes følgende: 
 

 Færdiggørelse af projekt driving range, der skal laves græs-tee ved siden af det 
nye skur med boldautomaten, der skal sættes afskærmning op mellem alle 

udslagsmåtterne og der skal laves ”target” greens ude på rangen. 
 

 Vi udtynder i beplantningen bagved udslags skuret på driving rangen. 

 
 Beplantning rundt om materialepladsen ved greenkeepergården, dette fik vi 

penge til af Isabella Fonden for snart 2 år siden, og det var egentlig aftalt med 
Hede Danmark at de skulle udføre arbejdet, men de lader vente på sig. 

 

 Vi har omkring 1,5 km levende hegn rundt på banen, der trænger til en kraftig 
beskæring. 

 
 Det sidste høje rough skal klippes ned og fjernes, vi nåede kun lidt over 

halvdelen inden jul, så nu venter vi på noget frostvejr, så vi kan komme rundt 
der ude. 

 

 Vi skal have lavet nogle nye dræn på hul 4, 5, 6, 8 og 15. 
 

 Fældning af birketræer ved putting-green. 
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Projekter: 
 

Der skal rald på den sidste del at parkeringspladsen, samt græsadskillelse, så det 
giver et godt helhedsindtryk når man ankommer til klubben. 

 
Ombygning af bunkers på hul 17 og 18. 
 

 
Personale: 

 
Chris, vores nye elev, starter på skole mandag den 22. januar skal være det i 7 uger. 
Jacob og Lennart kommer tilbage på arbejde ca. 1. februar, så er deres ferie og 

afspadsering afviklet. 
Timm og jeg har været her det meste af vinteren. 

Timm skal på drænings kursus i uge 5. 
 
I uge 4, er Jacob, Timm, Lennart og Jeg til Greenkeeper messe i Harrogate i England. 

 
 

 
Ad.4: PK kommer med status på økonomi: 
Månedsregnskab. 

Årsregnskabet for 2017 blev gennemgået og det ser fornuftigt ud. Regnskabet er 
realiseret meget tæt på det budgetterede resultat.  

 
Budgettet for 2018 er ved at være fastlagt og skal endeligt godkendes på næste 

møde. 
 
 

Ad.5: PK kommer med status på Østjysk Golf Ring: 

 

Vi har over året haft 2.984 gæster på banen. Samlet set er der over året spillet 
23.128 runder total i de 7 klubber. 
 

Juelsminde overtager formandskabet for 2018. 
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Ad.6: Forslag til generalforsamlingen (Steen og Karen er på valg) 
 

Bestyrelsen indstiller til at vi fremover ikke skal indkalde til generalforsamlinger samt 
ekstra ordinær generalforsamling skriftligt, men kun via mail.  

PK tager en snak med Steen som forventes at genopstille. Karen har tidligere meldt 

ud at hun ønskede at stoppe i bestyrelsen, men gav på møde udtryk for at hun var 
klar til at fortsætte endnu et år, hvis det var ønsket.  

Ad.7: Overblik over de nye tiltag vi har i støbeskeen – jf. sidste møde 
 
Hvert bestyrelsesmedlem havde fået til opgave at komme med deres idéer til nye 

tiltag. De er blevet listet op og vi vil så lave en prioritering og et budget på de enkelte 
projekter. 

 

Ad.8: Elitetræning.  
 

OK, PK samt MK vil indkalde til et møde med juniorudvalget, eliteudvalget og Talal, for 
at få tilrettelagt træningen for de enkelte udvalg og samtidig få forventningsafstemt 

for den nye sæson.  

Ad.9: Forsikring af frivillige 
 

Vi har gennemgået proceduren vedrørende vores forsikringer omhandlende de 
frivillige og deres arbejde. Samtidig med hvordan vi skal forholde os hvis uheldet 

opstår. Vi skal have tegnet en ekstra forsikring, hvis vores frivillige skal betjene 
køretøjer over 20 HK. MK indhenter tilbud. 

Ad.10: Bordet rundt – hvert udvalg kommer med sit 

KE: Der bliver oprettet en undervisningsaften med Golfbox i turneringsmodulet hvor 
turneringsudvalget samt de match ansvarlige i sections deltager. 

Og så kommer der en regelaften hvor Brian Osvald vil fortælle om de nuværende 
samt nye regler. 

Begge arrangementer vil være i marts. 

NJS: NJS er i dialog med kommunen vedrørende stierne over mod de nye 
udstykninger samt udvidelsen af søen på hul 5/6 og etablering af en shelter med toilet 

ved søen.  

Servicebygningen samt omklædningsrum er blevet frisket op og så ser vi på om 

caféen skal males og gulvet slibes. 



  Bestyrelsesmøde den 27-11-2017 

LC: Vi arbejder på at få 100 donationer á Kr. 200,- så vi kan søge om momsrefusion. 
Det vil kunne give op mod Kr. 130.000,- i refusion hvis vi kan finde de minimum 100 

bidragsydere. 

OK: Juniorudvalget indstiller til at vi fjerner det gratis medlemskab klubben har for 
elever i 5-6 klasse. Det store medlemskab skal forblive på Kr. 2.000,- og så skal det 

lille juniormedlemsskab koste Kr. 1.200,-  

Klubbens legegolfere skal spille gratis, da vi derigennem håber at et par forældre vil 

melde sig ind.  

Legegolferne kunne godt tænker sig at vi lavede to indspil greens på den gamle 
legegolf bane. De føler sig lidt i vejen når de er hernede til træning. MK tager en snak 

med Chefgreenkeeperen om det ikke kan lade sig gøre. 

Juniorudvalget vil gerne at ”Short game” banen vil blive stillet op så tidligt som muligt 

og gerne stå der gennem hele sæsonen. Udvalget vil så sørge for at vedligeholde 
banen.  

 

 
Ad.11: Eventuelt. 

 
Der var intet under dette punkt. 
 

 
 

Ad.12: Næste møde Onsdag den 28. februar 2018 
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________________________                               __________________________ 
Formand: Per Kristensen (PK)                        Næstformand: Lars Christensen (LC) 

 

 

____________________________                               _______________________ 

Medlem: Karen Ebdrup (KE)                                     Medlem: Ole Korsholm (OK) 

 

 

____________________________                               _______________________ 

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

 

 

____________________________                               _______________________

Medlem: Kari Martinsen (KM)                                          


