
  Bestyrelsesmøde den 25-03-2014 

Bestyrelsesmøde i Hedensted Golf Klub 
Tirsdag den 25. marts 2014 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), bestyrelsesmedlem Karen 
Ebdrup (KE), bestyrelsesmedlem Mark Vildbrad (MV), bestyrelses-suppleant  
Tommy Rathmann (TR), Club Manager Michael Kongsmark (MK) ref., Lars Rysgaard 
(LRY), Hans Peter Ingvorsen (HPI), Helle Thrane/Dorte Kobel 
 
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 26. februar 2014 
Status af punkter fra sidste møde. 

5. Økonomi: 
Månedsregnskab / Regnskab 2013.            

6. Østjysk Golf Ring: 
Status  

7. Generalforsamling 2013:    

 
8. Næste møde Tirsdag den 22. april 2014 

    
9. Eventuelt 

 
 
Ad.1: HP kommer med status for banen og kommende år 
 
Vi har oplevet, at der på hul 3 på en store bane er der blevet fældet nogle store 
træer. Det er grundejeren op til hullet, der har valgt at fælde træerne uden at få 
vores accept. Det er naturligvis utilfredsstillende og vi vil tage en dialog med 
grundejeren, så vi fremover har afstemt forventningerne.  
Det ser ud til at de skovfolk vi har entreret i sidste omgang bliver færdige til aftalt tid. 
Vi har så den udfordring at dem vi entrerede med i første omgang, endnu ikke blevet 
færdige. Vi vil tage fat i H.J. Mogensen om at være med til at dække de 
reetableringsomkostninger vi måtte få for at bringe hjertestien tilbage til tidligere 
stand. HP tager kontakten. HP vil ligeså til næste bestyrelsesmøde fremlægge 
dokumentation for de igangværende projekter.  
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Ad.2: Nyt fra Pro’en og status på kommende sæson  

Lars og Nicolaj får masser af nye varer for tiden. Der er blevet indrykket annoncer 
samt sendt mail ud ang. opstart for de nye begyndere. Den 5/4 vil der være et 
opstartsmøde for de begyndere, der ikke kom igennem systemet sidste år. Det var 
skønt at se at der var mødt 18 juniorer op til opstartsmødet. Nicolaj vil blive koblet på 
juniortræningen i denne sæson. Elitetruppen er i år på 19 personer, hvor der sidste år 
kun var 14. I år stiller vi med to hold og forventningerne er store. Vi forventer 
oprykning for mindst det ene hold. Der vil blive udsendt nyhedsmail fra proshoppen i 
næste uge, hvor Nicolaj vil blive præsenteret. Der kommer ligeså et tilbud til firmaer 
oa om fyraftensgolf, det vil ligeså blive mailet rundt. 
 
Referatet fra sidste bestyrelsesmøde den 08. januar 2014 blev godkendt.  
 
 
Ad.3: Indlæg fra restauranten.  

Pigerne har haft en fantastisk start. Der er endda folk, der ikke er klar over at de har 
åbnet endnu. 
 
Der mangler lys på parkeringspladsen. Michael får det løst. Michael laver et regelsæt 
for udlevering af Hole In One whisky til pigerne. Aftalerne for de enkelte sections er 
på plads, så nu mangler de kun de små klubber i klubben. Der vil være lukket om 
mandagen i restauranten, og det vil nok skabe lidt udfordringer. Bestyrelsen og 
pigerne ser på udfordringen i et andet forum.  
 
Ad.4: Godkendelse af referat fra den 26. februar 2014 
Status af punkter fra sidste møde. 

Referatet fra sidste bestyrelsesmøde den 26. februar 2014 blev godkendt.  
 
 
Ad.5: Økonomi: 
Månedsregnskab / Regnskab 2013. 
 
Vi gennemgik månedsregnskabet. Traditionen tro er der desværre stadig en del der 
ikke har indbetalt deres kontingent. Det bruger vi desværre rigtig meget tid på 
rykkerprocedure. Regnskabet fra 2013 viste et overskud på Kr. 3.000,- men desværre 
har vi et træk på kassekreditten på Kr. 264.000,-. Det skal forsøges indhentet i den 
kommende sæson. 
 
 

 

 



  Bestyrelsesmøde den 25-03-2014 

Ad.6: Østjysk Golf Ring: 
Status  

Vi har i februar måned haft 79 spillede runder i modsætning til samme måned sidste 
år, hvor der var 57 spillede runder. Så endnu engang er der fremgang at spore.  
 
 
Ad.7: Generalforsamling 2013: 
 
Formanden gennemgik sine slides til generalforsamlingen. Vi fik dem rette til i 
fællesskab, så de er klar til på torsdag den 27-3-14. 
 
Ad.8: Næste møde Tirsdag den 22. april 2014kl. 17.30 
 
 
 
Ad.9: Eventuelt 
  
Det blev bestemt at Nicolaj som elev/assistent er ansat med fri kontingent. Efter 
elevtiden tages dette op igen.  

Vi undersøger om der findes en biolog ved kommunen, der kan hjælpe os med vores 
søer. Vandkvaliteten er desværre så dårlig, at det går ud over vores sprinkler og 
pumpestation og derved medfører større vedligeholdelsesomkostninger.  

Vi får lavet en lokalregel, så det bliver muligt at benytte smartphone som baneguide 
på vores golfbane. 

Til majfesten i år vil den årlige løbetur gå ned forbi klubben ad hjertestien. Vi får lavet 
et skilt til dagen og får det sat op så spillerne er informeret om risikoen. Samtidig 
opfordrer vi arrangørerne til at informere til løberne om at være opmærksomme på 
risikoen ved at passeret golfklubben. 

Vi har fået en stor ekstra regning på manglende service efter Henrik. Michael 
kontakter ham for at finde en løsning. 

Vedr. Slaget i bakkerne står vi om mangler hjælp til at få arrangementet til at glide. 

Vi opfordrer derfor alle til at melde sig til at støtte op, så vi igen i år kan lave et flot 
arrangement.  
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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: Niels Jørgen 

Søndergaard (NJS) 

 

 

____________________________                               _______________________ 

Medlem: Mark Vildbrad (MV)                                          


