Bestyrelsesmøde i Hedensted Golf Klub
Onsdag den 26. oktober 2016 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 Lars Christensen (LC),
Club Manager Michael Kongsmark (MK) ref., Claus Grabow (CG)
Dagsorden:

1. Hjemmesiden
2. CG kommer med status for banen
3. Arkitektmøde
4. Trænersituationen
5. Godkendelse af referat fra den 06. september 2016:
Status af punkter fra sidste møde.
6. Økonomi:
Månedsregnskab.
7. Østjysk Golf Ring:
Status
8. Ansvarsfordeling 2017
9. Næste møde

Tirsdag den 29. november 2016

10. Eventuelt
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Ad.1: Hjemmesiden
Stor tak til René Nørager for hans store arbejde med den nye hjemmeside.
Processen har været at gøre hjemmesiden nemmere at arbejde med. Designet er
taget fra andre sider. Og så er opbygningen lavet som en overflytning fra den gamle
hjemmeside. Det er hensigten at vi løbende opdaterer og forbedre siden. Det er lavet
sådan at opgaverne kan uddelegeres så de enkelte sections/udvalg får deres eget
password og derved bliver administrator for deres eget område. Der vil i forbindelse
med næste års kalendermøde blive lavet et kursus for de kommende administratorer.
René vil stadigvæk gerne være behjælpelig med at lave guidelines til de enkelte
administratorer.

Ad.2: CG kommer med status for banen
Væksten er meget nedadgående, vi har fået rigtig meget nedbør den sidste uges tid
(ca. 60 - 70 mm) som gør det svært for os at klippe, men vi gør det i det omfang der
kan lade sig gøre.
Greens klarer sig rigtig godt vind, vejr og årstid taget i betragtning, de er prikket i
uge 42, og bliver sprøjtet forebyggende mod svamp og topdresset i uge 44.
Vi klipper nu greens 1 gang i ugen, og tromler ca. 2 gange. Klippehøjden hæves stille
og roligt.
Fairways er formentlig ved at blive klippet for sidste gang
Vi kommer nok desværre ikke til at køre med biler mere i år, men vi ser tiden an.
Boldvaskere – bænke – skraldespande og river bliver taget ind i løbet af 14 dage.
Triobane afhænger af vejret, men hvis der kommer meget mere nedbør bliver vi nødt
til at gå over til det, jeg forventer i løbet af 2 - 3 uger maks.
Kort bane er åben hele vinteren, også ved frost
Hul 4 & 5:
Projektet gik godt, det var en stor succes, bortset fra en ødelagt topdresser, som er
lavet igen, på sigt bliver det rigtig godt.
Skov hul 3-5-6.
Der er kørt jord på bagved 6. green. Der bliver sået græs til foråret, så det kan nå at
sætte sig indtil.
Vi har fået tilbud fra skovmanden på beplantning af resten, som lyder på ca. 110 t.kr.
Skraldespande:
Jeg forventer at købe nye skraldespande til stor bane til sæsonstart, og så skal vi
forvente at boldvaskere og bænke skal skiftes i løbet af 1 – 2 år.
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Ad.3: Arkitektmøde
Arkitekt, Henrik Jacobsen har været hele banen samt korthulsbanen igennem sammen
med Kristian Martinsen, PK og CG. De har drøftet forbedringsmuligheder og Henrik
Jacobsen vil vende tilbage med et oplæg. Vi vil så se på omkostningerne i disse
forslag og derefter prioritere dem. Dette vil være en løbende proces hvor Henrik
Jacobsen er ind over for at bibeholde den oprindelige form som nu banen har.
Ad.4: Trænersituationen
Der er kommet ansøgninger som vi er ved at få gennemgået. Derudover ser vi på om
der er alternativer og om det er en mulighed.
Ad.5: Godkendelse af referat fra den 06. september 2016:
Status af punkter fra sidste møde.
Referatet er godkendt og underskrevet.

Ad.6: Økonomi:
Månedsregnskab.
Vi har gennemgået driftsresultatet pr. 30/9, og til trods for at vi har haft meget store
udfordringer i denne sæson ser det ud til at vi lige for det til at løbe rundt. Vi skal
stadigvæk have fokus på vores omkostninger, da der resten af året ikke vil være de
store indtægter.

Ad.7: Østjysk Golf Ring:
Status
Med udgangen af september måned er der i alt spillet 19155 runder i de 7 klubber.
Hos os er der spillet total 2380 runder som gør at vi er den anden mindst spillede
bane kun overgået af Juelsminde. Vi har her i klubben solgt 305 kort. Der er kommet
et forslag til det kommende formandsmøde at de klubber der ikke har indskud ikke
skal opkræve det dobbelte for et ØGR kort, men at der laves en anden model. PK
deltager i mødet og vender tilbage med hvad der kom ud af det.

Ad.8: Ansvarsfordelingen 2017
PK har lavet en skitse der viser de forskellige hovedansvarsområder og hvem der er
ansvarlig for disse. Skitsen blev gennemgået og samtidig rettet til, så alle er enige i
hvilke opgaver den enkelte har.

Ad.9: Næste møde
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Ad.10: Eventuelt
NJS har samlet trådene omkring udskiftning af broen på hul 5. Status er at det løber
op i ca. kr. 175.000,-. Det er aftalt at sølauget fjerner den gamle bro. Vi forventer at
gå igeng inden længe.
NJS har sammen med CG haft møde med kommunen for at se på muligheden for at
skabe en sø på venstre side af hul 8 i lavningen. Men det ser ud til at vi godt kan
droppe den idé, da kommunen ikke vil godkende projektet.
Sponsvæggen over mod hul 18 er i så dårlig stand at vi i løbet af vinteren vil få den
skiftet så den bliver magen til den over mod hul 9.
Bestyrelsen har modtaget en skrivelse omkring klubmesterskabet. Denne skrivelse
afstedkommer at vi får lavet en procedure for hvordan vi fremover afvikler matcherne
og samtidig får vi opgraderet disse. Her tænkes på præmier, markedsføring og
afvikling, så det bliver meget mere festligt.

________________________

__________________________

Formand: Per Kristensen (PK)

Næstformand: Karsten Fabrin (KF)

____________________________
Medlem: Karen Ebdrup (KE)

_______________________
Medlem: Michael Andersen (MA)
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____________________________
Medlem: Steen Louie (SL)

____________________________

_______________________
Medlem: N.J. Søndergaard (NJS)

_______________________

Medlem: Lars Christensen (LC)
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