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Bestyrelsesmøde i Hedensted Golf Klub 
Tirsdag den 27. oktober 2014 kl. 17.30 

 
 
Deltagere: Formand: Per Kristensen (PK), bestyrelsesmedlem Steen Louie (SL), 
bestyrelsesmedlem Niels Jørgen Søndergaard (NJS), bestyrelsesmedlem Michael 
Andersen (MS), bestyrelsesmedlem Karen Ebdrup (KE), Bestyrelsessuppleant Tommy 
Rathmann (TR), Lars Rysgaard (LRY), Hans Peter Ingvorsen (HPI),  
 
Dagsorden: 

 
1. HP status for banen. 

 
2. Nyt fra Pro’en  

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

4. Økonomi: 
Kvartalsrapport – priser for 2015            

5. Køreplan for renovering af greenkeepergården og bygning af udslagshus  

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 Torsdag den 27. november 2014 
    

8. Eventuelt 
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Ad. 1: HP status for banen  
 
Sæsonen er ved at være ovre og HP havde gjort status på økonomien og lavet et 
forecast for resten af året. Det ser ud til at vi kan holde budgettet året. Bestyrelsen 
takkede for det fine overblik. Der er grund til at glæde sig over en fortsat positiv 
udvikling på banen. 
 
HP fremlagde også forslag til budget for 2015. Det blev besluttet at gennemgå 
budgettet ved en senere lejlighed, når hele budgettet for 2014 ligger klar. 
 
Der var udarbejdet forslag til maskinkøb i 2015. Købet ligger inden for de rammer vi 
har for investering, når den eksisterende leasingaftale på JD maskinerne løber ud i 
2015. HP og PK gennemgår forslaget lidt mere detaljeret og overvejer 
konsekvenserne for de kommende års vedligeholdelsesbudget. Bestyrelsen 
bemyndigede de to til at arbejde videre efter planen, hvis ikke 
vedligeholdelsesbudgettet blev urimeligt højt. Der gives en status på næste møde.  
 
Bestyrelsen spurgte ind til det høje antal overarbejdstimer der er rapporteret for HP. 
HP forklarede at det blot var for at vise, at han brugte mange timer på banen. Der er 
tale om timer for de sidste 3 år og der er indrapporteret dobbelttimer ved 
overarbejde. HP bekræftede at han ikke på nogen måder forventede honorering af de 
mange timer. 
 
Ad. 2: Nyt fra Pro’en og status på kommende sæson  

LRY gav udtryk for at det havde været en god og travl sæson. Nicolai har sagt op og 
valgt at blive shippingelev. Vi har været glade for samarbejdet, men respekterer 
selvfølgelig Nicolais valg. 
 
Der har været stor aktivitet i forretningen igen i år, men indtjeningen har været 
dårligere end forventet. De mange åbningstimer er en udfordring på 
bemandingssiden, og LRY har valgt at lade sin kone hjælpe med pasning af 
forretningen i næste sæson. 
 
LRY spurgte hvornår han kunne forvente at skulle have udstyr klar til det nye 
udslagshus. NJS svarede at han kunne forvente at huset står klar til januar 2015. 
 
Der har været holdt afslutning med juniorerne og LRY tog ved den lejlighed fat i 
forældrene for at få hjælp til arbejdet med juniorerne i den næste sæson. Der var god 
opbakning.   
 

Ad. 3: Godkendelse af referat fra den 26. august 2014 
 

Status af punkter fra sidste møde. 

Referatet blev godkendt uden anmærkninger. 
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Ad. 4: Økonomi: 
 

Kvartalsregnskab m.v.  

Regnskabet var udsendt med bemærkninger til bestyrelsen inden mødet. Resultatet er 
er omkring 150 t.kr. dårligere end på samme tid sidste år. Vi håber at kunne indhenet 
dette de sidste måneder. Det er specielt manglende indtægter på kontingenter og 
sponsorater der giver udfordringer. Vi har fået 150 prøvemedlemmer i 2014, men kun 
omkring halvdelen har meldt sig ind, og mange af dem på korthulsbanen. Der skal 
følges op på hvad der er sket med de øvrige prøvemedlemmer ved opringning eller 
lignende. Sponsorindtægter er faldet fordi vi har mistet et par stykker af vores 
tidligere sponsorer, men også fordi nogen af vores sponsorer i år har valgt at støtte 
klubben til konkrete projekter i stedet for via direkte sponsorater. 

Vi får brug for et overtræk på vores kassekredit i december/januar måned, og der har 
været afholdt møde med Middelfat Sparekasse har lovet at være behjælpelig hermed. 

Ad. 5: Køreplan for renovering af greenkeepergården og bygning af 
udslagshus  

NJS fortalte om byggeprojekterne. 
 
Lukning af greenkeepergården starter efter planen i weekenden og alt skulle gerne 
være færdigt til årsskiftet. 
 
Der vil blive etableret indendørs parkering til private elbiler. Det er planen at disse 
pladser skal sælges til de elbil-ejere der ønsker det. 
 
Arbejdet med det nye udslagshus vil ligeledes starte en af de nærmeste dage og huset 
ventes klar til indflytning i begyndelsen af januar. 
 
Budgetterne ser ud til at holde på begge projekter. 
 
Der er søgt om støtte til byggeri og udstyr hos Hedensted Kommunen og hos Insero i 
Horsens.  
 
Ad.7: Nyt fra sekretariat og udvalg: 
 
Sekretariatet:  
Intet nyt 

 
Turneringsudvalget:  
Planen for næste års turneringer er ved at blive fastlagt og ventes klar på et møde i 
næste uge. Det forventes at der vil være to større engagementer i 2015, nemlig 
Slaget i Bakkerne i foråret og et større jubilæumsarrangement i efteråret. Derudover 
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holdes matcherne på samme niveau som i 2014, hvor der generelt var god tilslutning.  
 
Husudvalget: 
Intet nyt  
 
Legegolf: 
Intet nyt 
 
Juniorudvalget:  
Se under Pro’en 
 
Begynderudvalget:  
Der er foretaget en undersøgelse (spørgeskema) blandt vore prøvemedllemmer for at 
finde ud af hvad vi kan forbedre fremover. Der er generelt god tilfredshed med 
prøveforløbet, men bestemt også forhold der kan forbedre.  
 
Alle hjælpere har givet tilsagn om at tage endnu en sæson. Flot. 
 
Samarbejdet med pro’en skal strammes lidt op. SL tager selv fat i LRY omkring dette. 
 
Kommunikationsudvalget:  
Intet nyt 
 
Hverveudvalget: 
Intet nyt. 
 
  
Ad. 7: Næste møde Mandag den 27. oktober 2014 

Ad. 8: Eventuelt 

Restaurant 
 
Bestyrelsen udtrykte ønske om, at der kunne etableres en eller anden form for åbning 
af restauranten om mandagen i den næste sæson. PK tager dette op med 
forpagterne. 
 
10 års jubilæum 
 
SL og MA har udarbejdet et katalog med forslag til fejringen af Golfklubbens 10-års 
jubilæum i 2015. Bestyrelsen gav udtryk for at det var et rigtigt fint oplæg og der var 
opbakning til at der sættes gang i det videre arbejde, herunder bemanding af de 
udvalgt der skal stå for de enkelt begivenheder. Der var enighed om at de enkelte 
aktiviteter hver især vurderes i forhold til økonomisk konsekvens og risiko. Det er 
målet at arrangementet skal kunne give et lille overskud til klubkassen. 
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Organisation 
 
Bestyrelsen diskuterede klubbens organisation i forhold til den stående målsætning 
om at klubben skal forbedres med 10% om året. Det blev bl.a. nævnt at det måske 
kunne være en fordel med en mere tæt integration mellem shop og sekretariat, så der 
kunne være længere åbningstider uden meromkostning. Det blev besluttet at 
fortsætte diskussionen på de kommende møder. 
 
 
 
 
 
________________________                               ___________________________ 

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)                                          


