
  Bestyrelsesmøde den 26-04-2017 

Bestyrelsesmøde i Hedensted Golf Klub 
Onsdag den 26. april 2017 kl. 17.30 

 
 
Deltagere: Formand: Per Kristensen (PK), bestyrelsesmedlem Niels Jørgen 

Søndergaard (NJS), bestyrelsesmedlem Karen Ebdrup (KE), bestyrelsesmedlem Lars 
Christensen (LC), bestyrelsesmedlem Kari Martinsen (KM), bestyrelsesmedlem Ole 

Korsholm (OK), bestyrelsesmedlem Steen Louie (SL), Golf Manager Michael 
Kongsmark (MK) ref., Chef Greenkeeper Claus Grabow (CG) 
 

Dagsorden: 
 

 
 

1. Bestyrelsen konstituerer sig  

 
2. CG kommer med status for banen. 

 
3. Godkendelse af referat fra den 15. marts 2017: 

Status af punkter fra sidste møde. 

4. Økonomi: 
Månedsregnskab.            

5. Østjysk Golf Ring: 
Status  

6.  Næste møde Mandag den 29. maj 2017 

    
7. Eventuelt 
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Ad.1: Bestyrelsen konstituerer sig  

 
  

Den nye bestyrelse mødtes for første gang siden generalforsamlingen og 
konstituerede sig således: 
Formand: Per Kristensen 

Næstformand: Lars Christensen 
 

De enkelte bestyrelsesmedlemmer fortalte kort om hvilke opgaver de står for. 
OK og KM skal vurdere til næste gang hvilke områder de vil tilknyttes. 
 

 
Ad.2: CG kommer med status for banen. 

Vi er lidt udfordret på vejret. Banen ser fornuftig ud, når man tænker på vejret, der er 
ikke meget vækst endnu, men det kommer forhåbentligt snart. 
Vi er ved at have banen klippet op, så det passer til de nye klippere, Greens og 

fairways er udvidet og semiroughen er ved at blive klippet til.  Vi gøder greens og 
fairways i uge 17. 

Nye skraldespande er kommet ud. Nye flag, stænger og hulkopper på korthulsbanen 
Vandingsanlægget er startet op. 
 

Kommende opgaver: 
 

Færdiggørelse af en masse småprojekter. (såning hul 6, beskæring træ hul 13 
backtee, skære sprinklere) 

Pleje banen, eftersåning på greens, vertikalskæring og topdressning på greens, 
prikning af teesteder. 
 

Banepersonale: 
Der er rigtig god stemning i greenkeepergården. Daniel fra ungeenheden er startet i 

praktik  
 
Frivillige: 

Erling er snart færdig med materialepladsen. 
Egon har lavet hjertesti og kørevej på forni – samt kørt grus på alle stier på forni. 

Sået ved hul 5 ved broen. 
 
Maskiner: 

Alle maskiner er leveret, på nær sidste fairway klipper, kommer om ca. 4 uger. 
Det hele kører nu, der var lidt opstartsproblemer, men det er lavet nu. 

Cylinderne i dørene i greenkeepergården bliver skiftet og tages ud af systemet. Dette 
sker for at reducere antallet af folk der har adgang til greenkeepergården. 

Greenkeeperne får sat flere bænke op ude på banen i samarbejde med KE, om hvor 

de skal placeres. 
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Ad.3: Godkendelse af referat fra den 15. marts 2017: 

Status af punkter fra sidste møde. 
 
Månedsregnskabet er blevet gennemgået og vi følger budgettet. 

 
 

Ad.4: Økonomi: 
Månedsregnskab.  
 

Beretningen er blevet gennemgået og godkendt. 
 

 
Ad.5: Østjysk Golf Ring: 
Status  

PK deltager i formandsmødet den 11/5 i Aarhus Golf Club 

 

Ad.5: Næste møde 

Mandag den 29. maj 2017 
 

 
 

Ad.6: Eventuelt 
 
NJS har haft møde med en repræsentant fra DGU og formanden fra Ældre Sagen i 

Hedensted. Vi vil forsøge at oprette et formiddagshold, hvor medlemmer fra Ældre 
sagen vil kunne deltage i golf. 

 
Juniorafdelingen vil lave en bytte dag udelukkende for juniorafdelingen i forbindelse 

med Golfens Dag. 
 
NJS og LC har haft møder med både Dorte og Helle samt Anette vedrørende 

overdragelsen af restauranten. Det skulle nu være på plads. 
 

Vi vil få fremskaffet et Hole In On skab, hvor den whisky der vindes ved hole in one vil 
stå. 
 

Vi har pt. 50 stk. på vores begynderhold. 
 

Turneringsudvalget er rigtig glade for afviklingen af åbningsmatchen. 114 deltog i 
matchen og kom banen rundt på 4,5 time. Næste match bliver pinsematchen. 
 

KE vil i den kommende tid forskønne bedet ude ved hul 1 
 

Bane service vil blive genetableret som tidligere hvor det er banen der bliver 
fokusområde og ikke kontoret. Jørn Hansen og MK står for at drive projektet. 
Der vil komme opslag op om hvervning af frivillige. 



  Bestyrelsesmøde den 26-04-2017 

________________________                               __________________________ 
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)                                          


