
  Bestyrelsesmøde den 25-04-2019 

Bestyrelsesmøde i Hedensted Golf Klub 
Torsdag den 25. april 2019 kl. 17.30 

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

bestyrelsesmedlem Niels Jørgen Søndergaard (NJS), bestyrelsesmedlem Dorthe 
Fuglsang (DF), bestyrelsesmedlem Kari Martinsen (KM), bestyrelsesmedlem Ole 

Korsholm (OK), bestyrelsesmedlem Steen Louie (SL), bestyrelses-suppleant Tommy 
Rathmann (TR), Golf Manager Michael Kongsmark (MK) ref. 
 

Dagsorden: 
 

1. Bestyrelsen konstituerer sig  
 

2. Godkendelse af referat fra den 18. marts 2019: 

Status af punkter fra sidste møde. 

3. MK kommer med status for klubben. 

4. CG kommer med status for banen. 

5. PK kommer med status på økonomi: 
Månedsregnskab  

6. Status på ØGR                   

7. Bordet rundt – hvert udvalg kommer med sit 

8. Næste møde Onsdag den 29. maj 2019 
    

9. Eventuelt 
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Ad.1: Bestyrelsen konstituerer sig 

 
Formand Per Kristensen 
Næstformand Lars Christensen  

 

Ad.2: Godkendelse af referat fra den 18. marts 2019: 

Status af punkter fra sidste møde. 

Godkendt og underskrevet. 
 

 
 

Ad.3: MK kommer med status for klubben. 

 Generalforsamlingen blev endnu engang gennemført i god ro og orden.  

 Så blev den store bane åbnet for sæsonen, men vi har haft en del kolde 

morgener, hvor der har været frost. Det gør, at vi er nødt til at udsætte 

starttidspunkterne ind i mellem. Det er ikke altid vi møder forståelse for dette, 

men vi er nød til at passe på banen. 

 Vi har gennemført informationsmøde nummer to for nybegyndere. Denne gang 

kom der ti personer og alle starter på et begynderhold. Så alle de personer vi 

har haft hernede til møderne har meldt sig på et hold. 

 Ligeledes har vi haft tidligere juniorspillere, der har meldt sig ind igen. 

 Vi har haft et par fagfolk til at se på gavlen i caféen samt de små læ mure. De 

vil blive udbedret i løbet af foråret, så de kan klare en del år endnu. 

 Parkeringspladsen er blevet shinet op med nyt grus, og de volde der var blevet 

ødelagt er blevet udbedret.  

 Vores rododendronbede er blevet klargjort med nye planter, gødning og muld. 

 Vores golfbiler er blevet klargjort og er allerede i fuld gang med at blive 

benyttet.  

 Bagved hul 9 på stor bane er der blevet fjernet brændenælder og planeret ud, 

så det ser pænt ud 

 Og så har vores stier fået nyt grus på. 

 

 
Ad.4: CG kommer med status for banen. 

Der er langt om længe kommet lidt varme i jorden, så vi forventer snart at græsset 

begynder at gro, og bliver dermed også mere tæt, men det har trukket meget ud i år. 

I starten af april blev vi ramt af et svampeangreb på greens, vi fik det hurtigt 

afværget med prikning og tilførsel af mikronæringer. 

Greens er ved at være oppe i en okay stand, men også her har vi været lidt bagud i 

forhold til normalt, dette skyldes også de lavere jordtemperaturer. 
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Greens klippes og tromles skiftevis hver anden dag.  

De klippes i 4 mm. Hastigheden ligger på omkring 8,5. 

Fairways samt slidte og ødelagte områder fra sommeren 2018 er gødet op. 

 

Den kommende tid fokuserer vi på følgende opgaver: 

 Færdiggørelse af hul 17 og 18. 

 Ukrudtsbekæmpelse 

 Efterfyldning af de eksisterende bunker, samt trimning af kanter. 

 Eftersåning og reparation af de ødelagte områder fra sidste års tørke. 

 Optimering af teesteder. 

 Alm. pleje. 

 

 
Ombygning hul 17 og 18: 

 
Bunkers er færdige. 

Alle dræn render er genetableret. 

Teesteder forventes færdige i løbet af uge 18. De bliver anlagt med rullegræs, så i 

løbet af 3-5 uger forventer jeg at de åbner.  

 

 
Øvrigt: 

 
Timm blev opereret for en dobbelt diskosprolaps den 1. april. Operationen er gået 

godt og han er startet op på arbejde igen her efter Påske. 

 

 
Springvand og vandingsanlæg: 
 

Vi har haft besøg af Agrometer, som er et professionelt vandingsfirma fra Grindsted, 

for at se på en optimal løsning mht. springvandet i søen ved hul 9/18. 

De er kommet med en løsning fra et svensk firma, som hedder Pondteam. 

Vi kan få et springvand, hvor vi kan vælge forskellige dyser til, samt evt. montere lys i 

selve springvandet. 

Efter deres udsagn, har det ingen problemer med det skidt der evt. må være i søen, 

og springvandet vil klarer iltningen af vandet uden problemer, så vi undgår alger. 

Det er denne type springvand som stort set ses på alle andre golfbaner. Bestyrelsen 

besluttede at investere i dette. 

 

Vi har i samme omgang kigget på muligheden for at lave fairway vanding på  

hul 1 og 8. Dette kan sagtens lade sig gøre og vores pumper til vandingsanlægget er 

kraftige nok. Claus mener det vil være en rigtig god løsning og det eneste rigtige for 

banen, da vi altid har problemer med tørke på specielt disse to huller. Får vi en tørke 

som i 2018, kan vi i værste tilfælde risikere at græsset dør helt hen og derved skal 

fairwayen lægges om og gensåes. Vi kan allerede nu se, at disse to huller er meget 
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tørre og græsset har det svært. I det løsningsforslag jeg har modtaget, bliver der 

opsat i alt 20 sprinklere fordelt ned af hele hul 1 og på de to bakke toppe på første del 

af hul 8. Prisen er over 100.000 kr.. 

 

Bestyrelsen er enig i at det ville være godt at få vandingen etableret, men finansiering 

skal findes først. Hvis der opnås opbakning til at søge momsrefusion som i 2018, vil 

projektet blive igangsat. 

 
 
 

Styring til vandingsanlæg: 
  

Vi er i den uheldige situation, at styringen til vandingsanlægget er brudt sammen. 

Dette bevirker at vi ikke kan styre hvor på banen vi vander og hvornår. 

 

Det undersøges om vi kan få styringen repareret. Hvis det ikke kan lade sig gøre har 

Claus bemyndigelse til at købe en ny styring som skitseret i det tilbud han har forelagt 

bestyrelsen.  

 

 

Ad.5: PK kommer med status på økonomi: 

Månedsregnskab  

Månedsregnskabet følger budgettet, det ser fornuftigt ud. 

 
 

Ad.6: Status på ØGR. 

 
Der er formandsmøde i ØGR, den 2. maj og Per Kristensen deltager. 

 

Ad.7: Bordet rundt – hvert udvalg kommer med sit 

NJS: 

Der arbejdes på at ændre strukturen i husudvalget.  

OK: 

Arbejdet med at planlægge sommerlejeren for vores juniorspillere er i fuld gang. 
Juelsminde vil igen i år blive inviteret med. 

TR: 

Der er pt. 91 medlemmer i Mens Section, og det er flot. 
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SL: 

Vi har pt. 40 prøvemedlemmer i gang. Der udarbejdes annoncer til juniholdet og 

måske også et august hold. 

I klub 36 er der pt. 12 medlemmer, og der kommer flere til. 

LC: 

Der er kommet ny struktur i sølauget. Karen Ebdrup og chefgreenkeeper Claus 
Grabow står for styringen fremover. Der bliver inden længe indkaldt til første samling. 

KM: 

Vi havde 93 deltagere til åbningsmatchen, som blev gennemført i koldt, men godt 
vejr.  

 

Ad.8: Næste møde Onsdag den 29. maj 2019 

 

Ad.9: Eventuelt. 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

________________________                               __________________________ 
Formand: Per Kristensen (PK)                        Næstformand: Lars Christensen (LC) 

 

 

____________________________                               _______________________ 

Medlem: Dorthe Fuglsang (DF)                                     Medlem: Ole Korsholm (OK) 
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____________________________                               _______________________ 

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

 

 

____________________________                               _______________________
Medlem: Kari Martinsen (KM)                                          


