
  Bestyrelsesmøde den 27-06-2018 

Bestyrelsesmøde i Hedensted Golf Klub 
Onsdag den 27. juni 2018 kl. 17.30 

 
 
Deltagere: Formand: Per Kristensen (PK), Næstformand Lars Christensen (LC), 

bestyrelsesmedlem Niels Jørgen Søndergaard (NJS), bestyrelsesmedlem Karen Ebdrup 
(KE), bestyrelsesmedlem Kari Martinsen (KM), bestyrelsesmedlem Steen Louie (SL), 

Golf Manager Michael Kongsmark (MK) ref., Chef Greenkeeper Claus Grabow (CG) 
 
Dagsorden: 

 
 

1. Godkendelse af referat fra den 29. maj 2018: 
Status af punkter fra sidste møde. 

2. MK kommer med status for klubben. 

3. CG kommer med status for banen. 

4. PK kommer med status på økonomi: 

Månedsregnskab                   

5. Bordet rundt – hvert udvalg kommer med sit 

6.  Næste møde Tirsdag den 28. august 2018 

    
7. Eventuelt 
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Ad.1: Godkendelse af referat fra den 29. maj 2018: 
Status af punkter fra sidste møde. 

Godkendt og underskrevet. 

 
 

 
 

 

Ad.2: MK kommer med status for klubben. 

 Der er godt gang i Company Days. Vi bliver rost meget for afviklingen af disse, 

samtidig med at banen står godt. 
 Så er alle begyndere fra foråret igennem systemet. Alle har været meget 

tilfredse og er i fuld gang med at spille kaninmatcher om onsdagen. Der er stor 

tilslutning til kaninmatcherne 
 Endnu en måned hvor der har været en stor søgning til Pay & Play, og 

sammenholdt med det fine vejr har der været en god indtægt på banen. 
 Den nye betalingsterminal har været til stor gavn for vores greenfee spillere. 

Men vi har desværre været nød til at fjerne automatikken som gør at alle score 

kort printes ud af den første, der bekræfter. Dette er sket, da vi desværre har 
oplevet at så snart score kortene er kommet frem er der greenfeespillere, der 

så glemmer at betale for greenfee.  
 Scorekort printerne er ved at være noget slidte, så vi har haft en del papirstop 

på det sidste. MK har fået undersøgt både printerne samt computerne bag. Vi 

står desværre til at skulle have fornyet begge dele, så det er sat i værk. 
 Vi er samtidig gået over til de nye scorekort, og her høster vi en del ros på den 

nye kvalitet. 
 Igen i år har vi lavet aftale med de to idrætshøjskoler (Vejle og BGI) og de vil 

være her en del i sommerferie perioden.  
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Ad.3: CG kommer med status for banen. 

 
Det er stadig meget tørt, dog gav sidste uges nedbør lidt farve til græsset, men det er 
ved at blive brunt igen. 
 

 Greens og teesteder på stor bane, er blevet prikket, krydsvertikalskåret, 
eftersået, gødet og topdresset i uge 25. 

 
 Vi bruger stadig meget tid på at holde fugtigheden i greens optimale, dog driller 

vores vandingsanlæg fra tid til anden, men det er ikke et ukendt problem, når 
det bliver brugt så meget som nu. 

 

 Vi vander greens ca. 3 gange i ugen, de vander ca. 30-45 min. Pr. green, 
Svarende til ca. 6-10 mm vand, Pr. green, startende kl. 22 og færdig ca. kl. 

6.00. 
 

 Teesteder vander ca. hver anden nat, også ca. 30-45 min. 

 
 Der er ukrudtsbekæmpet på alle fairways og teesteder på stor bane. 

 
 Alle tidsler i den høje rough er klippet ned, derfor ser roughen lidt sjov ud nogle 

steder, der mangler lidt på korthulsbanen. 

 
 Teested på Driving Rangen er færdig og græsset gror rigtig godt, jeg håber det 

er klar til spil omkring 1. august. 
 

 Sidste uges regn har sat gang i spiringen i dræn renderne på hul 4, vi vander 

med vandkanon i området. 
 

 Legegolf området er klippet ned og der er sat teesteder op, vi er dog lidt 
udfordret med at få sat hulkopper i jorden. 

 

 
Fremtidige opgaver: 

 Alm. Pleje af banen. 

 Greens på korthulsbanen ”proppes” eftersåes og topdresses, i uge 27. 

 Forgreens vertikalskæres og topdreses  

 Ukrudtsbekæmpelse i semirough og kontrolleret rough på bagni. 

 

Øvrigt: 

Timm er til Open De France og hjælpe som mekaniker. 

Vi er fuldtallige på mandskab i uge 27, derefter er der afvikling af ferie igen. 

Vi er ferieramte frem t.o.m uge 32. og i uge 34 starter Lennart op på 

svendeprøven, hvor han er af sted i 4 uger. 
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Ad.4: PK kommer med status på økonomi: 
Månedsregnskab. 

 Vi følger budgettet og kan pt. se at vi har modtaget en gave fra 113 
medlemmer til Gavepuljen.  

 PK vil foreslå bestyrelsen i ØGR at vi opretter en fælles Facebook side for ØGR 

med tilbud fra klubbernes caféer/ restauranter. 
 MK laver et oplæg til Silkeborg Ry medlemmerne i forbindelse med Made In 

Denmark 
 
 

Ad.5: Bordet rundt – hvert udvalg kommer med sit 

KE: Sankt Hans matchen blev desværre aflyst pga. for få tilmeldte. 

Fødselsdagsmatchen bliver lavet som en sjov og anderledes mach, hvor 
greenkeeperne bliver inddraget. 

 

SL: Det går rigtig godt med begynderholdene og især det at vi sætter dem 
sammen i grupper.  

 Der starter et nyt begynderhold op i august.  
 Der laves et oplæg på at samle teestedet på hul 1 på korthulsbanen.  
 CG vil samtidig se på om der kan klippes tættere på teestederne på 

korthulsbanen.  
 

NJS: Jorden vest for korthulsbanen har kommunen fået reserveret, så den kan 
tilfalde os, hvis vi får mulighed for udvidelse af banen. 

 KM og NJS får lavet en formålsbeskrivelse til fondsansøgningerne. 

 NJS og Anette går en tur rundt om caféen og ser på hvad der skal laves af små 
reparationer.  

LC: Broerne på hul 13 og 18 bliver udskiftet i løbet af sommeren 

 Der er kommet tilbud fra Ejvind Lauersen på at udvide terrassen og få lagt 

asfalt på ved de to indkørsler. Vi sætter begge tiltag i gang.  

 
 

Ad.6: Næste møde Tirsdag den 28. august 2018 
 

 
Ad.7: Eventuelt. 
 

CG ser på om springvandet kan komme til at virke. 
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________________________                               __________________________ 
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)                                          


