Bestyrelsesmøde i Hedensted Golf Klub
Onsdag den 27. maj 2015 kl. 17.30

Deltagere: Formand: Per Kristensen (PK), bestyrelsesmedlem Michael Andersen (MA),
bestyrelsesmedlem Niels Jørgen Søndergaard (NJS), bestyrelsesmedlem Steen Louie
(SL), bestyrelsesmedlem Karen Ebdrup (KE), bestyrelsesmedlem Mark Vildbrad (MV),
bestyrelses-suppleant Tommy Rathmann (TR),Club Manager Michael Kongsmark (MK)
ref., Lars Rysgaard (LRY), Hans Peter Ingvorsen (HPI)

Dagsorden:

1. Bestyrelsen konstituere sig
2. HP kommer med status for banen og kommende år
3. Nyt fra Proén
4. Godkendelse af referat fra den 23. marts 2015:
Status af punkter fra sidste møde.
5. Økonomi:
Månedsregnskab.
6. Østjysk Golf Ring:
Status
7. Næste møde

Tirsdag den 30. juni 2015

8. Eventuelt

Ad.1: Bestyrelsen konstituere sig
Per modtog genvalg som formand, og Karsten Fabrin ligeså som næstformand.
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Ad.2: HP kommer med status for banen og kommende år
Vi har haft en del udfordringer med vores vandingsanlæg, det har taget en del tid at
få det på plads. Vi kan blot konstatere at det er slitage, der er kommet med alderen.
Vi skal efter sommerferien se på, hvad vi gør fremover på bemandingssiden.
Vi har de sidste par år haft den mulighed at tilknytte rotationsmedarbejdere. Denne
ordning bortfalder med stor sandsynlighed, og vi ved ikke, om der kommer andre
ordninger. Vi skal i alt fald se på alternativer og sørge for at det ikke kommer bag på
os til den kommende sæson.

Ad.3: Nyt fra Proén
Der er pt. ca. 50 juniorer, så det er rigtig flot. Juniorudvalget gør et rigtig stort stykke
arbejde og der er en god ånd i truppen. På begyndersiden har vi ca. 20 stk. i gang.
Det er desværre for få. Vi vil forsøge at tage kontakt til de ca. 70 medlemmer som
ikke fik sig meldt sig ind, da deres prøvemedlemskab udløb. Lars vil på næste
bestyrelsesmøde vende tilbage med erfaringerne fra dette. Omkring træningsbanen vil
NJS og Lars lave en plan for hvordan vi får færdiggjort denne, så den står flot og
indbydende.
Ad.4: Godkendelse af referat fra den 23. marts 2015:
Status af punkter fra sidste møde.
Referatet blev godkendt.

Ad.5: Økonomi:
Månedsregnskab.
Hovedtrækkene er, at på indtægtssiden er det lidt bedre end budgetteret, men på
udgiftssiden har vi så også brugt lidt rigeligt i forhold til budgetteret. Det er især på
bygninger/udenoms arealerne og så i greenkeepergården, at der er brugt mere end
budgetteret. Ellers går det lidt bedre end forventet, men det må ikke være en
sovepude.
Ad.6: Østjysk Golf Ring:
Status
Der er til og med marts måned spillet 1748 runder totalt. I Hedensted er der spillet
324 runder og det er den 3. mest spillede bane. Der er pr. 31/3 solgt 1789 kort total,
så endnu engang må vi konstatere at det er en succes.
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Ad.7: Næste møde
Tirsdag den 30. juni 2015

Ad.8: Eventuelt
Et af klubbens medlemmer har tilbudt sin hjælp vedrørende arbejdet med
hjemmesiden. MIK tager fat i medlemmet, da det vil være en stor hjælp.
Vi vil se på om åbningsmatchen skal/kan ligge på en lørdag fremfor en søndag, så vi
efter matchen kan sidde i restauranten.
Mik tager det med på personalemødet.
Vi laver et oplæg til Tuborg Fonden på terrasseborde, da de er ved at være i så dårlig
stand at vi er nød til at skifte dem ud. NJS vil se på hvad for en type bord der kan
dække vores behov. Vi vil tage tilbud hjem tre steder fra.
Mht. broen på hul 5 skal vi se på forskellige løsninger. Vedr. finansieringen kontakter
vi diverse fonde samt kommunen.
Bolværket mellem hul 9 og 18 er ved at være i så dårlig stand, at vi snart også der
skal se på om det kan renoveres eller vi skal bygge nyt i evt. sten eller genopføre den
i træ.
Vores nuværende forsikringsaftale udløber ved årsskiftet. Vi henter tilbud hjem fra tre
selskaber. MIK og PK vil så vurdere hvilket selskab vil benytter.
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