
  Bestyrelsesmøde den 26-08-2014 

Bestyrelsesmøde i Hedensted Golf Klub 
Tirsdag den 26. august 2014 kl. 17.30 

 
 
Deltagere: Formand: Per Kristensen (PK), bestyrelsesmedlem Steen Louie (SL), 
bestyrelsesmedlem Niels Jørgen Søndergaard, bestyrelsesmedlem Michael Andersen, 
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. Godkendelse af referat fra den 25. juni 2014 
Status af punkter fra sidste møde. 

4. Økonomi: 
Månedsregnskab.            

5. Østjysk Golf Ring: 
Status  

6. Nyt fra sekretariat og udvalg: 
 
Sekretariatet (MK) 
Turneringsudvalget (KE) 
Husudvalget (NJS) 
Legegolf (MA) 
Juniorudvalget (MA) 
Begynderudvalget (SL) 
Kommunikationsudvalget (MA) 
Hverveudvalget (SL) 
    

7. Næste møde Mandag den 27. oktober 2014 
    

8. Eventuelt 
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Ad.1: HP kommer med status for banen og kommende år 
 
Det ser nu ud til at greenkeeperne har fundet ud af hvordan vores greens skal passes. 
Og så er HP i gang med at se på hvad vi gør med det sand vi har i bunkes. Hvis 
sandet skal skiftes i alle bunkers, vil det koste ca. Kr. 500.000,-. HP vil prøve at se 
om vi for mindre midler vil kunne lave en anden optimal løsning. Der vil henover 
vinteren blive lavet et oplæg eller to, og så vil vi lave et par test. Greenkeeperne vil 
fra næste sæson være på forkant med at pleje roughen. De vil allerede fra det tidlige 
forår begynde at pleje/klippe den. HP har lovet at få færdiggjort bunkeren på hul 17 
så vi kan få åbnet hullet snarest.  
 
 
 

Ad.2: Nyt fra Pro’en og status på kommende sæson  

Vi har ca. 30 aktive junior spillere hver tirsdag og der kommer stadig nye til. 
Kvalifikationsholdet vandt deres pulje i år, men kan desværre ikke rykke op i 4 
division, da vores 4 divisionshold ikke formåede at rykke op. Vi har indtil nu i år haft 
150 prøvemedlemmer og af dem mangler de ca. 100 stk. at melde sig ind i klubben. 
Vi vil indenfor meget kort tid sætte alle sejl til for at få dem meldt ind. Vi vil til næste 
år have fokus på vores driving range. Der vil i budgattet blive sat penge af til nye 
måtter, så hele området bliver piftet op.   
 
 
 

Ad.3: Godkendelse af referat fra den 25. juni 2014 
Status af punkter fra sidste møde. 

Referatet blev godkendt, dog med den tilføjelse at i forbindelse med at vi optog lån 
stillede kommunen garanti herfor. Denne garanti udløber efter 10 år. Så hvis vi 
omlægger lånene skal denne garanti genforhandles med kommunen. 

 
 

Ad.5: Økonomi: 
Månedsregnskab.  

I forhold til budgettet er vi stadig lidt bagud da vi i år ikke har haft de sammen 
sponsorindtægter som tidligere. Dog har vi så fået sponseret ombygningen i 
restauranten. Men med stadig fokus på vores omkostninger ser vi det stadig muligt at 
nå vores budgetterede mål.  
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Ad.6: Østjysk Golf Ring: 
Status 

Ringmaster ar blevet afviklet i Horsens Golf Klub, og selvom spillerne herfra kæmpede 
bravt lykkedes det os ikke at vinde i nogen af rækkerne.  
Der har til og med juli været spillet ca. 10.200 runder total. I Hedensted er der blevet 
spillet 1715 runder ind til videre.  
 
 
 
Ad.7: Nyt fra sekretariat og udvalg: 
 

Sekretariatet:  
Der er stor travlhed på kontoret, hvor fokus ligge på at servicere vores gæster, 
gennemføre company days og så få meldt prøvemedlemmerne ind.  
Turneringsudvalget:  
Vi havde desværre ikke stor tilslutning til fødselsdagsmatchen, hvor vejret var 
lidt skiftende. Og om aftenen hvor der var arrangeret spisning havde der kun 
tilmeldt sig 20 personer. Nu mangles kun klubmesterskabet og 
afslutningsmatchen at blive afviklet.  
Husudvalget: 
Vi starter igen efter en varm sommer. Byggetilladelserne er på plads. Og i 
mandags gik vi i gang med at grave ud til golfakadamiet. Vi forventer i uge 37-
38 at få lukket den nye greenkeeperhal. I uge 36 går vi i gang med at renovere 
gården mellem restauranten og sekretariatet.  
Legegolf: 
Lasse er begyndt at læse i Aarhus så vi har lavet aftale med Lennarth 
Rathmann om at tage over. Lennarth og vores pro laver et program for de unge 
for resten af sæsonen.  
Juniorudvalget:  
Se under Pro’en 
Begynderudvalget:  
Se under Pro’en  
Kommunikationsudvalget:  
Michael Andersen efterlyser indlæg til hjemmesiden 
Hverveudvalget: 
Vi forsøger alle at få indlemmet de nye prøvemedlemmer. 
 

  
 
Ad.8: Næste møde Mandag den 27. oktober 2014 
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Ad.9: Eventuelt 

Grundet større omkostninger på golfbilerne har vi besluttet at hæve lejeprisen ra Kr. 
200,- til Kr. 250,- fra næste sæson. 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________                               ___________________________ 

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)                                          


