Bestyrelsesmøde i Hedensted Golf Klub
Mandag den 27. juni 2016 kl. 17.30

Deltagere: Formand: Per Kristensen (PK), Næstformand Karsten Fabrin (KF),
bestyrelsesmedlem Michael Andersen (MA), bestyrelsesmedlem Steen Louie (SL),
bestyrelsesmedlem Karen Ebdrup (KE), bestyrelsesmedlem Lars Christensen (LC),
Club Manager Michael Kongsmark (MK) ref.,
Dagsorden:

1. CG kommer med status for banen
2. Nyt vedr. Proén
3. Restaurant.
4. Godkendelse af referat fra den 31. maj 2016:
Status af punkter fra sidste møde.
5. Økonomi:
Månedsregnskab.
6. Østjysk Golf Ring:
Status
7. Næste møde

Tirsdag den 06. september 2016

8. Eventuelt

Bestyrelsesmøde den 27-06-2016

Ad.1: CG kommer med status for banen.
Jeg syntes personligt at banen ser rigtig godt ud for tiden, der er selvfølgelig
stadigvæk nogle steder hvor der godt kan gøres mere.
Greens:
Siden sidst er greens blevet vertikalskåret, de er blevet prikket og topdresset og de er
blevet gødet og har fået mikronæringer og afspænding.
Græsset på greens virker rigtig sundt i øjeblikket, så jeg har valgt at sænke
klippehøjden yderligere, så vi nu klipper i 3 mm, vi holder skarpt øje med græssets og
hvis vi vurderer at det tager skade af den lave klippehøjde, så hæver vi den
selvfølgelig igen, men som det ser ud nu, så er vores greens rigtig sunde og rødderne
vokser som de skal.
Jeg havde besøg af en konsulent fra England, som sammen med vores
gødningsleverandør så på om vi kan optimere og forbedre plejen af greens, men de
var begge enige om, at det ser rigtig godt ud og den plejestrategi jeg har lagt er den
helt rigtige og på sigt skal vi nok få supergreens.
Ukrudt:
Vi fik desværre ikke sprøjtet det sidste ukrudt som forventet, da der desværre kom en
tørkeperiode i vejen, så jeg var bange for at svide græsset af.
Nu ser det dog ud til at det kan lykkedes, så forhåbentlig når vi det sidste på den
store bane inden for kort tid, det drejer sig om alle fairways og semiroughen på bagni
og sidst på sommeren håber jeg vi når at sprøjte pay and play banen.
Der er blevet godkendt et nyt ukrudtsmiddel til golfbaner, som også tager bellis, men
som belaster det grønne regnskab ca. 30 gange mindre end Ariane som før har været
det eneste middel vi har haft mod Bellis, så nu ser det lidt lysere ud mht. til
bekæmpelsen af dem.
Maskiner:
Jeg har sendt en mail rundt til jer, med mit forslag til en udskiftnings rækkefølge for
vores maskinpark.
Jeg vil meget gerne hvis vi hurtigst muligt kan finde ud af hvad der skal ske med
maskinerne, for hvis jeg skal holde dem kørende i længere tid, kræver det snart at vi
bruger noget ekstra tid og reservedele på dem.
Efter I har fået mailen med mine forslag, er jeg blevet kontaktet af sælgeren fra Lely
Turfcare igen, han vil meget gerne komme ud til os og fortælle om hvilke muligheder
vi har i forbindelse med køb af nye maskiner, de kan bl.a. tilbyde os forskellige
serviceaftaler på det nye.
Hededanmark:
Trods utallige telefonopkald og mails er det endnu ikke lykkedes mig at få en pris på
etablering af læhegn mod driving range. Jeg forsøger igen efter ferien.

Bestyrelsesmøde den 27-06-2016

Ad.2: Nyt vedrørende Proén – hvad gør vi?
Vi vil forsøge at finde en bemanding i weekenderne til shoppen i august og september.
På hverdage vil der være åbnet i kontortiden og kontoret vil forestå bemandingen. Der
vil blive indkøbt handsker, bolde og tee’s til videre salg.
Da vi ved om Lars kan vende tilbage i indeværende sæson, har bestyrelsen besluttet
at opsige de eksisterende aftaler med Lars. Selv om det er bestyrelsens håb at Lars
hurtigt vil kunne komme tilbage på fuld tid, vil bestyrelsen undersøge alternative
muligheder, så vi kan sikre trænersituationen i efteråret.
Ad.3: Restaurant.
LC og PK har haft et møde med restauranten. Der er blevet lavet en aftale med
forpagterne om, at de betaler den månedlige husleje på 4.000 kr. året ud og pr.
30/11 betaler en forpagtningsafgift på 50.000 kr.. Det er ligeledes aftalt at vi igen i
november mødes og drøfter situationen. For klubben betyder det en mindre indtægt
på 150 t.kr. i 2016.

Ad.4: Godkendelse af referat fra den 31. maj 2016:
Status af punkter fra sidste møde.
Referatet er godkendt og underskrevet.

Ad.5: Økonomi:
Månedsregnskab.
Vi følger næsten budgettet. Der mangles stadigvæk lidt på sponsordelen. På udgift
siden følger vi budgettet. Den manglende indtægt fra forpagtning af restauranten er
et problem, og der skal findes besparelser for resten af året, hvis vi skal undgå
underskud i 2016.
Der skal bl.a ses på muligheden for at reducere omkostningerne til brobyggeriet og de
øvrige større projekter i efteråret.

Ad.6: Østjysk Golf Ring:
Status og referat fra formandsmødet
Det ser bedre ud end på samme tidspunkt sidste år. Og det skyldtes nok at banen står
bedre i år.

Ad.7: Næste møde

Tirsdag den 06. september 2016
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Ad.8: Eventuelt.
Vi laver fødselsdagsmatch igen i år. Der vil blive lavet spisning i restauranten, så der
vil være et max. Deltagerantal på 100 stk. Det vil blive udbudt ud fra først til mølle
princippet.
Bestyrelsen har set oplægget på en ny hjemmeside til klubben. Der var stor enighed
om at den ser godt ud og vi glæder os alle til den kommer i gang.
Vi vælger at få lavet en folder, som skal ligge ved ejendomsmæglerne i forbindelse
med de nye udstykninger.
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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: N.J. Søndergaard (NJS)

_______________________

Medlem: Lars Christensen (LC)
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