Bestyrelsesmøde i Hedensted Golf Klub
Onsdag den 25. juni 2014 kl. 17.30

Deltagere: Formand: Per Kristensen (PK), Næstformand Karsten Fabrin (KF),
bestyrelsesmedlem Steen Louie (SL), bestyrelsesmedlem Karen Ebdrup (KE),
bestyrelsesmedlem Mark Vildbrad (MV), Club Manager Michael Kongsmark (MK) ref.,
Lars Rysgaard (LRY), Hans Peter Ingvorsen (HPI),
Dagsorden:
1. HP kommer med status for banen.
2. Nyt fra Pro’en og status.
3. Indlæg fra restauranten.
4. Godkendelse af referat fra den 22. maj 2014
Status af punkter fra sidste møde.
5. Økonomi:
Månedsregnskab.
6. Østjysk Golf Ring:
Status
7. Nyt fra sekretariat og udvalg:
Sekretariatet (MK)
Turneringsudvalget (KE)
Husudvalget (NJS)
Legegolf (MA)
Juniorudvalget (MA)
Begynderudvalget (SL)
Kommunikationsudvalget (MA)
Hverveudvalget (SL)
8. Næste møde

Tirsdag den 26. august 2014

9. Eventuelt

Bestyrelsesmøde den 25-06-2014

Ad.1: HP kommer med status for banen og kommende år
Status pt er at der har været enorm vækst. Det er kommet noget bag på HP, men de
har forsøgt at være på forkant. Men greenkeeperne mener, at de er ved at være med
og har fået klippet i bund. Med den tidlige sæson start har det været svært, at finde
tid til de opgaver vi ellers får lavet i foråret. Vores stier har været hårdt ramt af de
skybrud vi fik, og vi skal nok forvente at det er et sådan vejr vi vil få fremover. HP vil
se på nogle løsninger, men det vil tage en del tid og økonomisk vil det også være en
udfordring. Men af åre vil vi få det løst. Det er blot spørgsmål om prioritering. HP
havde et ønske om at greens var hurtigere og i en bedre stand. Men vores
bemandings situation har gjort at vi ikke har opnået det resultat som vi havde håbet
på. Men henover sommeren vil der komme styr på greens. HP vil vurdere at fairway
stadig er noget tynd på hul 17. Vi forventer dig at åbne hullet til fødselsdagsmatchen
den 23-8-14. Der kommer et ”Raterteam” fra DGU i løbet af efteråret. Så til åbning
næste år vil banen være ratet om og scorekortene rettet til. HP er i gang med at
gennemgå banens vandingsanlæg. Der er desværre lidt reparationer som HP mener,
at vil være nødvendige at få foretaget. Dette vil ske i løbet af efteråret. Vores traktor
(TYM) er desværre i en sådan stand, at vi står over for en stor renoveringsregning
(Ca. Kr. 25.000). Michael Andersen og HP gennemgår hele vores maskinpark iden
næste bestyrelsesmøde. De vil lave en rapport, så vi har et beslutningsgrundlag, da
halvdelen af vores leasing kontrakt udløber næste år.

Ad.2: Nyt fra Pro’en og status på kommende sæson
Begge elite hold ligger til oprykning. Og midt i august vil det blive afgjort. Viljen til at
træne er desværre ikke den bedste, da ud af de 20 der er i truppen kommer der kun
12 til træning hver gang. De første 80 prøvemedlemmer er nu igennem deres
prøveperiode og de vil alle få et tilbud om at blive medlem i klubben. Vi har så
yderligere 40 prøvemedlemmer som vil afslutte deres forløb hen over efteråret.

Ad.3: Indlæg fra restauranten.
Dorthe og Helle var ikke til stede på mødet, da de ikke havde noget at berette.

Ad.4: Godkendelse af referat fra den 22. maj 2014
Status af punkter fra sidste møde.
Referatet blev godkendt
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Ad.5: Økonomi:
Månedsregnskab.
I forhold til budgettet er vi ca. Kr. 400.000 bagud. Der er ikke taget forbehold for
periodeforskydninger så vi forventer at ramme vores budget. Vi vil følge det tæt
henover efteråret.

Ad.6: Østjysk Golf Ring:
Status
Der er kommet opgørelse fra ØGR til og med maj måned. Der har været spillet 967
runder på vores bane og vi har solgt 230 kort. I forhold til 2013 hvor der var spillet
712 runder og solgt 210 kort. Vi har nu afsluttet de to kvalifikationsmatcher til
”Ringmaster” så vi kan få kontaktet de er skal til Horsens Golf Klub og kæmpe om
førstepladsen den 24 august.

Ad.7: Nyt fra sekretariat og udvalg:
Sekretariatet:
Turneringsudvalget:
Vi havde stor tilslutning til Pinsematchen, hvor vejret var lidt skiftende.
Derimod viste vejret sig fra den gode side til Midsommermatchen, hvor der
desværre ikke var den store tilslutning. Det er blevet besluttet at til
Fødselsdagsmatchen vil blive arrangeret fest om aftenen.
Husudvalget:
Malerprojekt ang. restaurantbygningen er vi ca. halvvejs, nu holdes der
sommerpause og rododendron flyttes i august, derefter males det sidste på
gårdsiden og alt efter hvor mange folk vi har på, vil vi se om annexbygningen
kan males også, så er vi helt rundt, på alle bygninger.
Vi har bestilt et parti slotsgrus mere, bl.a. til forsøg på parkeringspladsen, og til
og færdiggøre omkring gården. Der er brugt en del på stierne på banen, idet
man kan se at det er optimalt derude, det holder og binder godt.
Derefter er det færdiggørelse af nybyggeriet, vaskeplads, plankeværk, biler
m.v.
Legegolf:
De helt unge har lige afsluttet forårets træning med en grillaften. Lasse har
indtil videre sagt at han fortsætter med træningen, men det afhænger lidt af
hvor han skal fortsætte med at læse. Der er i løbet af foråret dukket flere op til
træningen og vi får kun positive tilbage meldinger fra de unge samt deres
forældre.
Juniorudvalget:
Træningen fortsætter henover ferien. Der er ca. 30 unge mennesker til træning
hver gang. Truppen består af ca. 50 stk.
Begynderudvalget:
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De 80 første er igennem systemet og vi mangler så at få afviklet de sidste 40
prøvemedlemmer. Der har været en rigtig god feed back på forløbet, så
umiddelbart ser det ud til at have været en succes. Vi vil efter ferien evaluere
projektet og begynde at se på hvad vi skal lave af tilbud til næste sæson. Dette
års tilbud er nu slut, da vi ikke kan skaffe flere prøvepakker.
Kommunikationsudvalget:
Per og Michael havde besøg og en længere samtale med redaktøren af
Golfavisen. Artiklen vil blive bragt i et af de kommende numre af avisen senere
på året.
Hverveudvalget:
De evalueringsskemaer der sendes ud så snart man har bestået teoriprøven
blive pænt modtaget og vi få rigtig fine tilbagemeldinger. Det ser ud til at være
en succes.

Ad.8: Næste møde

Tirsdag den 26. august 2014

Ad.9: Eventuelt
Steen og Per har set på muligheden for omlægning af det lån i Nykredit der ellers vil
blive afdragspligtigt fra næste sæson. Ud fra de muligheder vi har modtaget fra
Nykredit vil vi foreslå at lånet der konverteres til et F1 lån. Bestyrelsen var enig heri,
og der hjemtages nu endeligt tilbud fra Nykredit og lånet omlægges, når det er
belejligt.
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________________________

___________________________

Formand: Per Kristensen (PK)

Næstformand: Karsten Fabrin (KF)

____________________________
Medlem: Karen Ebdrup (KE)

____________________________
Medlem: Steen Louie (SL)

____________________________

_______________________
Medlem: Michael Andersen (MA)

_______________________
Medlem: Niels Jørgen Søndergaard (NJS)

_______________________

Medlem: Mark Vildbrad (MV)
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